Carsten Rytters tale til Andreas Bube i forbindelse med at Andreas offentliggjorde,
at han stopper sin aktive karriere.

Kære Andreas Hjartbro Bube!

På vegne af alle medlemmer af Bagsværd Atletik Club, tidligere medlemmer og
andre med tilknytning til klubben vil jeg gerne takke dig for alle de år med nogle helt
fantastiske oplevelser sammen med dig. Det er vemodigt, at Bagsværd Atletik Clubs
”Verdensklasseatlet” stopper sin aktive karriere og vi hermed ikke skal se dig til EM,
VM og OL samt Diamond League mere. Og igennem hele din karriere har du trofast
stillet op for vores lille forening ”Bagsværd Atletik Club”.

Dette er rettet til dig, men en lige så stor tak skal lyde til din træner Johnny Bagge,
som har fulgt dig helt fra børneatletikken og videre igennem hele din lange karriere.
Han har en stor del af æren for alle de ting du har opnået, samt at det blev med en
trofast tilknytning til klubben hele vejen igennem.

Vi har alle fulgt dig ude på Stadions, foran TV’et eller via Live Stream på Computer
eller Smart Phone og vi har heppet under og jublet efter, når du har udført dine
fantastiske præstationer og vi har også knebet en lille tåre og ærgret os, når det
nogle få gange ikke helt gik efter Johnny’s plan.

Det har været fantastisk for os at kunne sige, at Andreas Bube er med i MIN klub og
det har været fantastisk, at klubbens børn og unge har haft en ”Verdensklasseatlet”,
at se op til og træne lige ved siden af.

Ud over dine fantastiske præstationer, så har du også et yderst behageligt væsen. En
”Verdensklasseatlet”, der er helt nede på jorden og så længe, at det ikke drejer sig
om de idrætslige præstationer, helt på niveau med alle os andre. Du har taget dig tid
til at hjælpe mange af dine klubkammerater og på en meget sympatisk måde, ikke
som ”Verdensklasseatleten”, men alligevel på din egen lidt stille facon fået øst ud af
den kæmpemæssige erfaringsmængde som du ligger inde med.
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Du har også mange gange hjulpet klubben, når vi har bedt dig om at stille op til et
arrangement, hvis det har kunnet lade sig gøre, at få det passet ind i træning,
konkurrencer, familie og alt der hører med. Det er vi også meget taknemmelige for.
En del har været med så længe, at de kan huske tilbage til da det hele startede,
mens andre først senere er blevet opmærksomme på klubbens
”Verdensklasseatlet”. Derfor vil jeg prøve, at gå tilbage i historien for at fremhæve,
hvordan det startede, lidt om højdepunkterne i din udvikling samt de største
præstationer på den danske og internationale scene.
Der er blevet søgt mange forskellige steder uden at finde et sted, hvor alt var listet
op og derfor er der stor sandsynlighed for at noget er blevet glemt.
Undervejs i det følgende er du og Johnny meget velkomne til at afbryde, hvis I skulle
have lyst til at bidrage med detaljer, som andre ikke har været opmærksomme på
eller at I har en sjov historie til emnet.

Hvad der præcist foregik og blev præsteret inden år 2003 er lidt svært at komme ind
på, da der ikke dukker så meget frem, men måske det var en periode med fokus på
målrettet træning ?
Efterfølgende er et forsøg på, at for hvert ungdomsår, at opremse deltagelse ved
internationale mesterskaber, klubrekorder og danske ungdomsmesterskaber, hvor
sølv og bronze er udeladt (selv om det også er store præstationer).

2003 (16 år):
Ungdoms OL deltog på 400mH (17), 4x100m (11)
DMU 16/17 år: 300mH Dansk Ungdomsmester

2004 (17 år):
Landsturneringen for ungdom (16-19 år) Vinder med holdet og kvalificerer til Europa
Cup
JNM deltog på 400mH, 4x400m
DMUinde 16/17 år: 400m, 4x200m 2xDansk Ungdomsmester
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DMU 16/17 år: 200m, 400m, 400mH, 4x100m, 1000m Stafet 5xDansk
Ungdomsmester

Klubrekorder i 2003/2004:
Klubrekorder aldersgrupper ude (4)

Klubrekorder aldersgrupper inde (4)

200m, 400m, 400mH, 1000m Stafet,

200m, 400m, 60mH, 4x200m

2005 (18 år):
JNM 400mH Nordisk Juniormester
DMU 18/19 år: 100m, 200m, 400m, 400mH, 4xDansk Ungdomsmester
Europa Cup med BACs juniordrenge i Bosnien
JEM på 400mH (18)
Her var der også andre der var blevet opmærksomme på, at her et stort talent, som
kunne udvikle sig til noget helt specielt og derfor blev du båe tildelt FIG’s talentpris
og Hydro Texaco Legatet.

2006 (19 år):
JNM Guld på 400m, 400mH 2x Nordisk Juniormester
JVM 400mH (sf), 4x400m
DMUinde 18/19 år: 400m Dansk Ungdomsmester
DMU 18/19 år: 200m, 400m, 400mH 3xDansk Ungdomsmester

Klubrekorder i 2005/2006:
Klubrekorder aldersgrupper ude (4)

Klubrekorder aldersgrupper inde (2)

200m, 400m, 400mH, 4x100m,

400m, 4x200m

2007 (20 år):
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U23 EM deltog på 400mH
DMU 20/22 år: 400m, 400mH 2xDansk Ungdomsmester

2008 (21 år):
U23 NM 400m, 400mH, 4x400m 3x Nordisk U23-mester

2009 (22 år):
U23 EM 400m (14), 4x400m

Klubrekorder i 2007/2008/2009:
Klubrekorder aldersgrupper ude (5)

Klubrekorder aldersgrupper inde (2)

200m, 400m, 800m, 400mH, 4x400m,

200m, 400m

Klubrekorder aldersgrupper ude (16)

Klubrekorder aldersgrupper inde (9)

D16/17

D16/17 inde

200m, 400m, 400mH, 1000m Stafet,

200m, 400m, 60mH, 4x200m

D18/19

D18/19 inde

200m, 400m, 400mH, 4x100m,

400m, 4x200m

M20/22

M20/22 inde

200m, 400m, 800m, 400mH, 4x400m,

200m, 400m

M30

M30 inde

400m, 800m, 1500m,

800m
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Det var en kort gennemgang af dine meritter som ungdoms-, junior- og ungseniorløber. Men allerede i de år havde du gjort indtog hos seniorerne, da du først i 2005
(18 år) vandt Senior-DM på 400mH og i de følgende år først 2006 både 400mH og
400m, 2007 400mH og 2009 400m og så krydrede du lige dem med DM-inde
mesterskaber på 200m i 2007 og 2009. Du nåede også, at deltage ved dit første
internationale Seniormesterskab i 2009 ved EM-inde, hvor du på 400m blev en flot
nr. 22.
_____________________________________________________________________
Det var vel heromkring, at skiftet fra sprint til 800m kom, for fra 2010 og frem er alle
de store præstationer på 800m og også herfra at prædikatet ”Verdensklasseatlet”
virkelig får næring.
_____________________________________________________________________
På den danske scene har du domineret 800m fra 2010 og frem, hvilket har medført,
at du har vundet 7 Danmarksmesterskaber udendørs og 8 Danmarksmesterskaber
indendørs på distancen, hvorved at det samlede antal bliver 12 Senior
Danmarksmesterskaber udendørs og 10 Senior Danmarksmesterskaber indendørs
eller 22 Senior Danmarksmesterskaber ialt. IMPONERENDE !
Senior-DM ude (12)

Senior-DM inde (10)

• 2005 400mH (18 år)

• 2007 200mi (20 år)

• 2006 400mH (19 år)

• 2009 200mi (22 år)

• 2006 400m (19 år)

• 2011 800mi

• 2007 400mH (20 år)

• 2012 800mi

• 2009 400m (22 år)

• 2013 800mi

• 2010 800m

• 2016 800mi

• 2011 800m

• 2017 800mi

• 2012 800m

• 2018 800mi
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• 2015 800m

• 2019 800mi

• 2016 800m

• 2020 800mi

• 2018 800m
• 2019 800m

Stadig i dansk regi, så er du den Næsthurtigste dansker på alletidersrangliste på
både 800m (1.44,89) og 800mi (1.47,19), hvor den eneste der er foran dig er Wilson
Kipketer, der var nødsaget til at slå verdensrekord, hvilket er lidt svært at hamle op
med. Derfor er det også været svært at slå Dansk Rekord, men du er dog indehaver
af DR på 4x400m 3.07,08 Jacob Riis, Andreas Bube, Nicklas Hyde, Nick EkelundArenander.

Alle dine flotte præstationer har også medført, at du stadig er indehaver af 9 Senior
Klubrekorder udendørs og 4 Senior Klubrekorer indendørs.
Klubrekorder Senior ude (9)

Klubrekorder Senior inde (4)

• 200m 21,68 (-2,7)

• 200mi 22,08

• 300m 33,24

• 400mi 47,95

• 400m 46,48

• 800mi 1.47,19

• 400mH 52,41

• 1500mi 3.43,05

• 800m 1.44,89
• 1500m 3.42,33
• 1000m stafet 1.58,94
• 4x400m 3.25,55
• 4x800m 8.27,81
Herefter springer vi til den Internationale scene og de præstationer du har udført
her. Det er virkelig dem der ligger til grund for, at du er en ”Verdensklasseatlet”.
Selvfølgelig har du været udtaget til Landsholdet et utal af gange og også præsteret
stort for Danmark til Landskampe.
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Det har næsten været en regel uden undtagelse, at du har kvalificeret dig til de store
internationale seniormesterskaber EM, VM og OL siden 2009. 5 gange har du
deltaget ved EM, 5 gange har du deltaget ved EM-inde, 2 gange har du deltaget til
VM og 2 gange har du deltaget til OL. I alt 14 deltagelser ved store internationale
seniormesterskaber. IMPONERENDE.
De 2 mesterskaber, der umiddelbart springer i øjnene er først din Sølvmedalje ved
Europamesterskaberne i 2012 og herefter din Sølvmedalje ved IndeEuropamesterskaberne i 2017. Altså 2 medaljer ved store internationale
mesterskaber.
EM ude 2010, 2012 (2), 2014 (4), 2016 (sf), 2018 (6) (antal 5)
EM-inde 2009 (22), 2011, 2013, 2017 (2), 2019 (5) (antal 5)
VM ude 2011 (sf), 2015 (antal 2)
OL 2012, 2016 (sf) (antal 2)

Meget fortjent er der også andre, der har lagt mærke til dine store resultater og hele
2 gange har Gladsaxe Kommune fundet DIG mest værdig til, at modtage Gladsaxe
Kommunes Idrætspris. Denne fik du for dine resultater og præstationer i både 2011
og 2012.

_____________________________________________________________________
Imellem alle de store individuelle præstationer i dansk og international atletik, så
har du så vidt det overhovedet kunne lade sig gøre også stillet op for klubben og
klubbens DT-hold. Du har taget dine discipliner både individuelt og på stafetterne,
hvilket har gjort det nemmere, at få andre til at gøre det samme og dermed få skabt
et hold. Det har gjort det muligt for vores lille klub, at være godt med i 1. division og
også snuse lidt til Eliten. Det skal dog nævnes, at i de første år var Bagsværd næsten
en fast del af Eliten. De andre drenge og mænd på holdet har så kunnet sige, at de
har været på hold med Andreas Bube.
Dette var et kort udsnit af dine højdepunkter igennem 19 år for Danmark og
Bagsværd Atletik Club og din periode har endda været længere, da årene før 2003
ikke er medtaget. Det har været fantastisk, at følge dig vores ”Verdensklasseatlet”
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og du vil til evig tid være en ”legende” i Bagsværd Atletik Club. Der er dyb respekt
for dine resultater igennem de mange år, men det er også med dyb respekt, at du
har taget valget, om at det er nu at din Elitekarriere skal slutte.
Det bliver også et foreløbigt stop for din træner Johnny Bagge, som tidligere nævnt
har en stor andel i din flotte karriere og dine mange flotte præstationer. Han har
været med dig hele vejen og Johnny havde også en kort periode, som Landstræner
for Mellem/Lang, som han sikkert fik, fordi han har vist evner for at udvikle en
”Verdensklasseatlet”. Så en stor tak til Johnny for hans fantastiske samarbejde med
Andreas Bube.
Der har været et stort pres fra andre, men især også fra dig selv til at kontinuerligt år
ud og år ind, at fokusere, præstere og fravælge mange andre spændende ting i livet.
Dette pres vil nu lette fra dine skuldre og du kan få tid til familie og de ting som du
har fravalgt i de mange år. Du har givet os alt og vi kan ikke bede om mere.
Tusind, tusind tak !
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