UNGDOMS ÅRSBERETNING 2011.
Året 2011 blev igen et godt år for KIF, både på det sportslige så vel som på det sociale.
Ungdomsudvalget har haft mange gode og konstruktive møder hvor man hele tiden har
forsøgt at forbedre vilkårene for vores unge medlemmer.
I årets løb er der også kommet nye ansigter til, men det er også nødvendigt hvis en forening
som vores skal klare sig. Velkommen til Ida og Jacob.
Så har Jeanette og Anette trukket sig tilbage. Deres piger er nu så store at de mener at tiden
er inde. En stor tak skal lyde til Jer begge for det store arbejde I igennem årene har ydet. Ja, I
var jo begge med til i tidernes morgen ar få et Ungdomsudvalg op at stå.
Jeanette, du er jo stadig aktiv, nu på kontoret og det klarer du rigtig godt. Anette, jeg er helt
sikker på at du stadig kan lokkes til et og andet, hvad med Öresundsspelen?
Vandy er stadig med, men nu som repræsentant for Bestyrelsen. Vandy var også med fra
begyndelsen og var bl.a. ophavsmand til vores dejlige tur til Gardasøen sidste år.
Husk også at se Vandy og Sørens mange dejlige billeder, de har taget i årets løb.
I foråret blev der afholdt dommer kursus og her var vi ca. 10, der meldte os, en blanding af
træner, aktive, ungdomsudvalg og forældre og med Bernadette i spidsen (UU) fik vi allerede
ved åbningsstævnet i Tårnby prøvet vores kunnen af og i løbet af sæsonen har dommer
teamet medvirket ved flere stævner, ikke mindst ved de afholdte Nordiske Ungdoms
Mesterskaber, som jo blev afholdt på Østerbro Stadion, hvor vi i samarbejde med Amager
Atletik og Ballerup Atletik, samt DAF stod for arrangementet og det gik rigtig, rigtig godt.
Dommer teamets, der også består af forældre, der har været på et orienterings møde omkring
regler m.v., var ved afslutningsstævnet i Greve hvor vi styrede Længdesprings
konkurrencerne. Bernadette havde fået samlet en styrke på hele 12 personer. Sådan. Ganske
imponerende og det gik godt skal jeg hilse at sige.
Ronja har jo været i Afrika hvor hun bl.a. var med i et projekt, der gik ud på at indbyggerne
kan få rent vand. Da Ronja atter var hjemme holdt hun i begyndelsen af april et foredrag og
viste lysbilleder fra sin tid i Afrika og de fremmødte fik også lov til at smage nogle af de retter
som Ronja spiste der nede.
Der var rigtig mange, der mødte frem og det blev en stor succes. Tak for det Ronja.
Så har der selvfølgelig været den sædvanlige tur til klubbens dejlige hytte i Vedbæk,
filmaften, Grill aften i Fælledparken og hygge aftener i klubhuset.
Og så skal vi jo ikke glemme turene til Berlin og Helsingborg, der jo er med til at ryste de
unge sammen.
Berlin turen blev lavet i samarbejde med Ballerup og det blev en stor succes. De to klubbers
medlemmer svingede godt sammen. Stævnet bliver afholdt hvert andet år, så mon ikke der
igen i 2013 bliver arrangeret en tur!
Også Helsingborg turen endte med at blive en stor succes, både på det sociale og sportslige.
Noget regn, lyn, torden og stiv kuling undgik vi ikke, men det man oplevede på den anden
side, nærmere bestemt Østerbro og omegn, undgik vi heldigvis, ellers var vi også sejlet væk og
så er det ikke godt at vide hvor vi havde været i dag.
Søndag skinnede solen og de unge og med hele 4 ny KR´er, kunne det jo ikke være bedre.
Igen i år sørgede Flemming T. Lundberg for at alt grej kom godt frem og tilbage. Tak til dig
Flemming. Håber at du er frisk igen til sommer!
Så var ungdommen igen meget aktive ved dette års Feminaløb, hvor der blev pakket og
samlet flasker til den store guldmedalje. Som noget nyt fik alle medhjælpere serveret varmt
mad begge dage og der blev gået til den. Ikke Jonathan og Andreas!
Tak Francisco for din store hjælp.

Også Eremitageløbet forløb over al forventning. Vi var ligesom ved Feminaløbet mange unge
og voksne, så alt forløb gnidningsløst og i år var det jo fint vejr.
Så skal vi jo ikke glemme årets præmiefest i Idrætshuset, der løb af stabelen sidst i november
og med rekord stort deltager antal blev det atter en stor succes.
Hvem der vandt og fik hvad, kan læses på klubbens hjemmeside under børn/ungdom.
Det skal dog her nævnes at de unge satte hele 1078 Personlige Rekorder, at der blev vundet 97
Guld, 94 Sølv og 77 Bronze ved de stævner vi deltog i.
At 14 unge i alderen fra 10 til 17 år tilsammen satte 22 nye Klub Rekorder.
Når jeg ser tilbage på årets sportslige resultater kan jeg konstaterer at de er endnu bedre end
sidste år og det kan vi bl.a. takke vores trænerstab for.
Der er gennem året ommøbleret lidt i rækkerne og gode og ny kræfter er kommet til og Ronja
har i Mikro gruppen fået flere af de unge aktive udøvere til at give et nap.
Vi har fået mange nye medlemmer i årets løb og så der er nok at holde styr på, så en stor tak
til Jer alle for den store arbejdsindsats I har udøvet.
Som sædvanen tro deltog vi atter i år ved Kronborg Games og igen i år blev det en succes.
Samlet blev det til en flot 2. plads i Klubkonkurrencen, Sparta er desværre ikke til at slå.
Det blev også til 3 Kronborg Mestre og en 3. plads.
Også i Malmø gik det godt. Her er der jo skrappe svenskere til start, men vi fik da hevet 3
Guld, 3 Sølv og 2 Bronze hjem.
Ved de danske ØST Mesterskaber i Ballerup blev det til 6 Guld, 7 Sølv og 8 Bronze og ved de
DM i skive for gruppen 14 år og op blev det til hele 10 Guld og 4 Sølv.
Desuden deltog vi i stævner i Århus, Hvidovre og i Sparta hallen.
Vi har også deltaget i årets Vinterturnering og resultater blev en samlet 9. plads i Klub
konkurrencen.
Det blev også til 2 x Sølv, men det må siges at der i årets 4 afdelinger ikke var den samme
tilslutning som tidlige år.
Den udendørs sæson, med start i Tårnby og afslutning i Greve, er intens i månederne maj,
juni, august og september, hvor der ikke kun bliver dyster her på Sjælland, men også i
Jylland og i det store udland.
Ved Glostrup Games med deltagelse fra både Tyskland, Norge og Sverige kæmpes der jo om
at vinde Klubkonkurrencen og det lykkedes.
Vores unge mødte talstærkt op og leverede varen og sejrede med 248 points foran selveste
Sparta, endda med hele 75 points. Sådan.
Som nævnt er Berlin og Helsingborg nævnt og her var der også flotte resultater, ikke mindst i
Helsingborg hvor der trods sommerferie blev hevet hele 4 ny KR´er, samt 1 Sølv, 2 Bronze, 18
placeringsmedaljer, 24 PR´er og 1 Ta. i selskab med Qutar, Tyskland og alle de 5 Nordiske
lande.
Med et spring på 7.69 m. kvalificerede Andreas sig ved udt. stævnet til Landsholdet til NM i
Estland, hvor det blev til en flot 7. plads (det syntes han nok ikke selv) med et spring på 7.50
m.
Ved de Nordiske Mesterskaber snuppede han Guld på både 100 og 200 m. og var med til at
hive en Sølv hjem på 4 x 100 m. Ved DM for ungd. i Odense satte han ny DR for de 18 årige
med 10.60 sek. på 100 m.
Blev desuden også udtaget til Senior Landsholdet.

Ved det store Internationale stævne I Göteborg ”Världungdomsspelen” havde vi Annette,
Maria, Mikkel R. og Christian med på ØST holdet og de klarede sig rigtig godt. Desuden
deltog Andreas naturligvis.
Maria vandt Sølv på 800 m., Christian vandt også Sølv, det var på 300 m. og samtidig ny KR,
Annette blev en flot nr. 5 i Stang og også i Stang var Mikkel lige ved og næsten. Det blev til en
flot 4. plads. Andreas stillede op på 100 m. og vandt sølv, der på 200 m. blev byttet om til en
Guld. Desværre har Andreas noget vrøvl med den ene fod, der gør at han ikke kan sætte af og
derfor er Længdespring forbi for i år.
Tillykke til Jer alle fem.
Ved de danske ØST Mesterskaber på Ballerups ny renoverede Stadion blev det til 8 Guld, 11
Sølv og 10 Bronze.
Ved de danske ØST Hold mesterskaber, der blev afholdt i Hillerød, blev det til 2 Sølv og 1
Bronze.
Ved DM for unge over 14 år, som blev afholdt i Odense blev det til 7 Guld, 8 Sølv og 7 Bronze.
Her opnåede ungeseniorerne, 20 til 22 år, 6 Guld og 3 Sølv og samlet blev vores ungdom en
flot nr. 3 i Klubkonkurrencen. Tillykke.
Ved DM for ungdom i Kastefirekamp blev det til 1 Bronze.
Flere af vores unge var også med på senior holdene, det deltager i den årlige DT.
Den indledende runde blev afholdt på Østerbro Stadion og både damer og herrer
kvalificerede sig til finalerne, der blev afholdt i Skive.
Her blev det til en flot Bronze til Herrerne og en også flot 4. plads til damerne.
Ungdomsudvalget ønsker alle i KIF et rigtigt godt Nytår og håber at 2012 igen vil bringe
mange glæder til os alle i klubben.
Flemming Poss.

