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Allerede sidst i 2008 var vi nogle forældre (og bedste), der talte med Bente om at danne en forældre gruppe, 
der kunne hjælpe hende og trænerne med forskellige opgaver. På dette tidspunkt var der ikke noget 
Ungdoms Udvalg. 
I starten at 2009 startede vi så dette forældreudvalg op. Vi var fire forældre og en bedstefar som i løbet af 
året har holdt 6 møder, hvor forskellige trænere har været med: Bente, Ronja, Pernille B., Klaus og Peter. 
Sidst på året fik vi to af de mindre årganges forældre med i udvalget. 
 
Forældreudvalget har gennem hele året været ret aktive og har ud over de her nedennævnte aktiviteter også 
flere gange i årets løb hjulpet vores trænere, når der var behov for det.  
Udvalget har lavet referater af årets stævner og en hel fotoserie, som kan ses på klubbens hjemmeside 
under Ungdom - ”billeder”. Der er sørget for transport, vi har fungeret som dommer i de stævner, hvor 
klubben skulle stille med disse. 
Så har vi været med til de hyggeaftener, der er blevet holdt i klubhuset både med og uden spisning, men dog 
altid med lidt til munden. 
Udvalget har også udarbejdet en forældremanual, som kan ses på klubbens hjemmeside under Ungdom. 
Af arrangementer kan nævnes den sponsorerede tur til Pfingstsportfest i Berlin, hvor 20 af vores atleter 
deltog i et stort internationalt stævne og hvor vi opnåede flotte resultater. 
Til at passe på de unge var der 6 voksne med (trænere/forældre). 
I juni, en herlig sommeraften efter træning havde vi arrangeret en Grill aften, hvor der var købt ind så vores 
unge kunne grille pølser. Forældre og søskende var inviteret med og kom selv med det de spiste og drak. 
Der kom mange gode ting på grillen den aften. Alle aldersklasser var mødt op og da rigtig mange forældre 
bakkede op om dette arrangement var vi vel omkring 150 glade KIF´er, der indtog Fælleden denne aften. 
Herligt. 
Da vores ”kanon fotograf” Vandy året før havde været til Øresunds Spelen med sin datter Annette foreslog 
han at arrangerer en lignende tur i år. Konkurrencen lå midt i sommerferien og derfor var det flot at hele 14 
af de unge kunne deltage. Der var 5 trænere/voksne med på turen, som var arrangeret som en telttur. 
Louise Lundbergs far Flemming transporterede telt, bagage m.v. hinsidan og alle havde en rigtig god 
forlænget weekend med dejlig grillmad og underholdning og i selve konkurrencen klarede de unge sig også 
godt. 
Da flere af de unge flere gange havde udtalt ønsket om at komme på en træningstur til udlandet tog udvalget 
den opfordring op og vi kom frem til at turen skulle gå til Gardasøen i Italien i Påskeugen 2010. På 
nuværende tidspunkt er alt oppe at stå og der er afholdt rejsemøde. 
Og så ikke at forglemme vores Årsfest som blev afholdt i Idrætshuset. Det blev en stor succes. 
Festen løb af stabelen lørdag den 28. november. Vi var ca. hundrede til spisning og senere stødte omkring 
tyve til. Der blev spist, optrådt, delt præmier ud og danset så hele hallen gyngede. 
 
På nuværende tidspunkt er udvalget i fuld gang med at tilrettelægge nye tiltag for 2010., hvor den fælles 
GRILL aften allerede er fastlagt til ONSDAG den 16. JUNI efter træning og selvfølgelig vores ÅRSFEST 
som er programsat til LØRDAG den 27. NOVEMBER. 
Der ud over er der foreløbig planlagt en Harry Potter film (i nov.?) og selvfølgelig en gentagelse af teltturen til 
Øresunds Spelen i Helsingborg den 9-11. JULI. 
 
Og så det sportslige. Siden jeg begyndte at skrive om de stævner vores unge atleter deltager i, er året 2009 
det, der resultatmæssigt topper, trods det at trænere og de unge måtte tage til takke med Fælledparken i 
over et halvt år.  
Vi deltog i 20 stævner, nogle over flere afdelinger og enkelte med kun lidt deltagelse. 
Det blev til hele 116 Guld, 78 Sølv og 66 Bronze medaljer. Europæisk Guld til Andreas i Længde, 
Danske rekorder sat af Louise Lundberg i Hammerkast piger 14 år, af Christian Clausen i 600 m. drenge 13 
år og af Andreas Trajkovski i 100 m. og længde. 
Desuden satte 14 af vores unge talenter tilsammen hele 28 nye Klub Rekorder. 
Og hold så fast. Det blev til i alt 788 Personlige Rekorder i årets løb, jeg måtte tælle efter for at være helt 
sikker. 
I det nystiftede Kronborg Games stævne over tre runder opnåede klubben en flot 3. plads, samt to Kronborg 
mestre og to 3. pladser og i Glostrup Games erobrede vi pokalen tilbage fra det tyske. 
Så atletik og resultatmæssigt blev det et rigtig godt år. 
 
 



 
 
Ved klubbens strukturmøde sidst i januar 2010, hvor der bl.a. skulle dannes et Ungdoms Udvalg, ønskede 
næsten hele forældregruppen at fortsætte. 
Ungdoms Udvalget består nu af vores Formand Mads Bang Aaen og best.m. Dorte Larsen. Trænerne Bente 
Leisner, Ronja Egsmose og Peter Christiansen samt forældrene Anette Lundberg (mor til Louise), Jeanette 
Larsen (mor til Maria), Bernadette Hammann (mor til Emanuel), Vandy Nielsen (far til Annette), Søren 
Kirkegaard (far til Albert) og Flemming Poss (morfar til Mikkel R.) 
Udvalget har afholdt sit første møde og referatet kan ses under Ungdom - ”udvalg”. 
 
Flemming Poss. 


