
UNGDOMS ÅRSBERETNING 2010. 
 

 
Året 2010 er gået godt både på det sportslig som det sociale område. 
Desuden har Ungdomsudvalget i indeværende år afholdt mange konstruktive møder og haft en 
god dialog med bestyrelsen, hvor Vandy Nielsen er blevet inddraget det regnskabsmæssige til stor 
gavn for klubben. Desuden er Mikkel Hansen indtrådt i udvalget som repræsentant for de unge. 
Udvalget har i år fået lavet en rigtig flot folder ” Dyrk atletik i KIF på Østerbro ”, med tekst på den 
ene side og herlige billeder af vores ungdom på den anden side. Her var det især Bernadette, mor 
til Emanuel, der trak det store slæb.  
 
Udvalget er i gang med at formulerer en ungdomspolitik til gavn for ungdommen og klubben. 
Her er det især pigerne i udvalget, der klør på. 
Den kommende sæson har naturligvis været på bane og er bl.a. udbudt to ture, en til Sverige i 
påsken og en til Pfingstsportsfest i Berlin i Pinsen. 
De unge er også blevet inddraget. Bente og Ronja har bl.a. stillet de unge spørgsmål om deres syn 
på klubben og op til vores årsfest fik man nedsat et festudvalg bestående af de unge fra forskellige 
aldersgrupper. Dette udvalg har sagt ja til at fortsætte i det nye år og her skal lyde et velkommen 
og god arbejdslyst. 
 
En af årets højdepunkter var helt sikkert træningsturen til Gardasøen. Vi var 33 personer af sted 
heraf 23 aktive ungdom, 5 trænere og forældre. 
Vi havde en rigtig god og udbytterig tur og de unge blev rigtig rustet sammen på tværs af 
aldersgrupper. 
 
Selvfølgelig har udvalget og trænerne også haft ture til vores dejlige hytte i Vedbæk, samt ikke at 
forglemme grill aftenen i Fælledparken og vores store fælles ungdoms præmiefest i slutningen af 
november. Der blev også tid til et møde med Harry Potter i biografen. 
Og som i de øvrige år, var klubben også i år sidst i januar til indendørs stævne i Malmø. 
 
Også i år i sommerens hjerte blev der arrangeret en tur til Öresundsspelen i Helsingborg og igen i 
år var det Louise L. far Flemming, der sørgede for at telte, bagage og køkkengrej kom frem og 
tilbage.  Alle der deltog, havde en rigtig hyggelig forlænget weekend, så det er noget der godt kan 
anbefales. 
 
Så har ungdommen igen i år hjulpet til ved vores forskellige løbe arrangementer, hvor jeg især vil 
nævne Femina, hvor der blev samlet rigtig mange flasker ind og så Eremitageløbet, hvor alt bare 
fungerede. 
Et nyt tiltag var i år Kulturhavn, hvor Jeanette var primus motor. Islands Brygge lagde jord til og vi 
havde en rigtig god og hyggelig fredag hvor, der var mange der kom og op prøvede hvor hurtigt de 
kunne løbe, hvor langt de kunne springe og ligeledes hvor langt de kunne støde. 
Desværre regnede det det meste af søndagen, men de unge, der havde meldt sig mødte alligevel 
trofast op. Sådan. 
 
 
Så var året 2010, der hvor vores unge og trænere rigtigt kunne tage det ny renoverede stadion i 
brug og resultaterne udeblev heller ikke. 
 
På den sportslige side blev det igen rekordernes år, hvor det største resultat set fra den 
internationale side var Andreas kvalifikation i Moskva til Ungdoms OL i Singapore, hvor Andreas jo 
kvalificerede sig til finalen med et spring på hele 7.56 m. I finalen blev det som sagt til en 5. plads. 
Godt gået Andreas. 
 



Men også samlet gik det rigtig godt. Det blev til hele 1059 personlige rekorder, hele 271 mere end i 
2009 og heraf blev de 413 sat på Østerbro Stadion. 
 
Hele 20 af vores unge i alderen fra 10 til 17 år satte tilsammen 31 Klub Rekorder og 9 af vores 
unge indtager 1. pladsen på Årets Statletik rangliste i deres aldersklasse (årgang). Desuden har vi 
8, der indtager 2. pladsen og 7, der indtager 3. pladsen, ganske imponerende. 
 
9 af vores unge atleter 12-15 år blev udtaget til at repræsentere DAF ØST ved dette års store 
ungdomsstævne Världsungdomsspelen i Göteborg. 
 
Både pigerne og drengene 12-15 år kvalificerede sig til LTU finalen. Her fik pigerne en flot 
Sølvmedalje og drengene blev nr. 4. 
 
Kronborg Games er blevet en stor succes og i år blev det til en flot 2. plads i Klub konkurrencen, 
samt en Kronborg Mester og en 2. plads i de individuelle konkurrencer. 
 
Det blev også til en flot 2. plads ved dette års Glostrup Games. 
 
Ved dette års vinterløb, der strækker sig over fire runder, blev det til en samlet 5. plads, samt 2 
Guld, 2 Sølv og 1 bronze i de individuelle konkurrencer. Her har deltagelsen ikke været så stor 
som tidligere år. 
 
15 af vores unge i alderen fra 14 til 17 år har vundet medaljer ved de danske inde og ude 
mesterskaber. I alt blev det til 10 Guld, 10 Sølv og 8 Bronze. 
 
Ved ØST Hold Mesterskaberne i Hillerød blev det til 1 Guld og 1 Bronze. 
 
Der er i år hele 54 unge, der er blevet klubmestre i en eller flere øvelser. 
 
Årets stævner har i alt givet klubben 87 Guld, 70 Sølv og 61 Bronze. 
 
Navnene på disse, samt Klub Rekord holderne og resultaterne fra årets stævner kan i det nye år 
ses på klubbens hjemmeside under børn/ungdom. 
Her kan man ligeledes se alle de dejlige billeder Vandy har taget i løbet af året, læse referater fra 
de afholdte stævner, samt se alle de øvrige nyheder. 
 
Ungdomsudvalget ønsker alle i KIF et rigtig godt Nytår og håber at 2011 igen vil bringe mange 
glæder til os alle i klubben. 
 
Hilsen fra Flemming Poss. 
 

 
 


