
ÅRSBERETNING 2013. 
Året, der gik i ungdomsafdelingen. 

 
 
Som ved sidste års beretning kan jeg med glæde sige, at det i år gik endnu bedre, 
både på det sportslige, men bestemt også på det sociale, der helt sikkert har gjort at 
resultaterne bliver ved med at blive bedre og bedre. 
 
Selvfølgelig kommer det ikke af sig selv. Der bliver gjort et stort stykke arbejde fra 
Bente og klubbens trænerstab og de unge har været flittige til at møde til træning 
uanset vejr og ligeledes meldt sig til de stævner, der har været udbudt i årets løb. 
 
Så har der været stor tilgang, især i 10 til 13 års alderen og klubben har en overgang 
været nød til at stoppe tilgangen. 
Det ministævne for de 8 til 11 årige, der blev annonceret sidste år blev afholdt i maj, 
hvor Mikkel H. var primus motor og det gik over al forventning og vi har i år fået gang 
i de 8/9åriges deltagelse ved de stævner de nu engang må deltage i. 
 
Ungdomsudvalget har igen i år været aktive, og der er kommet mange kreative ting 
på bordet til gavn for de unge og deres trivsel. Vores nye medlemmer er hurtigt 
kommet ind i truppen og alt det gør at resultaterne på atletikstadionerne også 
kommer, så lad os holde fast i denne recept, så vil KIF blomstre i mange år frem i 
tiden. 
 
Her på det sidste har det næsten været fuldtids arbejde for Bente med at få ført alle 
resultater og udregning af atletikmærket, Klubmestre og Klubrekorder ud, utroligt at 
hun også når at komme på arbejdet og undertegnede har også haft nok at se til med 
at ajourfører PR’er m.v., men når det går så godt og at man altid bliver mødt med 
glade smil, ja, så tager man jo et nap mere. 
 
Vi starter med det sportslige. 
 
Året 2013 har haft mange store sportslige oplevelser. Sidste år var det jo især 
Andreas T. flotte Sølv ved WM, der var i fokus. Desværre har Andres været skadet det 
meste af året, men så er det jo godt at andre kan tage over. 
Da året startede havde vi foruden Andreas 6 unge med i DAF’s talent udviklings 
gruppe, nemlig Louise L., årgang 95, Maria L., Annette N., Peter T., Christian C. og 
Mikkel R., alle årgang 96 og de har alle allerede klaret DAF´2 krav til den kommende 
sæson. Det er også glædeligt at vi har fået udvidet gruppen med 3 nye, nemlig Sarah 
M., årgang 95, Liv P., årgang 97 og Albert R., årgang 98. Tillykke  
Og bare rolig. Vi har flere på vej, de skal dog bare lige blive 15 år før de kan optages. 
Igen i år toppede mange af vores unge på Statletiks rangliste. Louise M. piger 12 år, 
på 100, 200, 300 og 400 m., samt længde og diskos. Sofie R., piger 13 år i højde og 
trespring, Maria L. på 800 og 3000 m, samt 4 km. cross og så vores 4 stangspringere 
Peter A., drenge 13 år, Annette N., piger 17 år, Mikkel R., drenge 17 år og Anne Sofie 
O., piger 19 pr. Desuden mange på 2. og 3. pladser. Jo, det ser lyst ud. 
 
I løbet af året har der været VM for unge under 18 år i Ukraine, NM for Juniorer i 
Finland, DAF’s ØST/VEST tur til Tyskland og Landsholdets tur til Litauen i Europa 
ligaen. Ved alle de nævnte stævner var KIF repræsenteret. 
 



Desuden ungdomsturen til Berlin i Pinsen, samt diverse stævner i Europa med en til 
flere deltagere, både inde som ude. 
 
På den hjemlige front har der også været gang i den og selvfølgelig er det jo især De 
Danske Mesterskaber man hæfter sig ved, men der har også været mange andre 
stævner, der er gået over i historien, ikke mindst afslutnings stævnet i Greve med 
hele 8 KR’er. 
 
 
Så skal vi have nogle tal på bordet. 
 
Vores unge deltog i årets løb i 59 stævner fra en enkelt til hele 88 ved Copenhagen 
Games på Østerbro. 
Atter i år blev rekorden fra sidste år slået. Utroligt, men sandt og glædeligt. 
 
Der blev vundet 177 Guld (156 i 12), 165 Sølv (139 i 12) og 175 Bronze (116 i 12), 
sat 30 KR’er af 20 unge i alderen 10 til 17 år og hele 1406 PR’er med 1332 i 2012. 
Der blev kåret 49 Klub Mestre i en til flere øvelser og hele 85 unge opnåede DAF’s 
Atletikmærke, enten i Guld, Sølv og Bronze. Tillykke til Jer alle. 
 
Christian Clausen satte DUR på 400 m., både inde som ude, 800 m. inde og 300 m. 
ude. Christian forbedrede sin rekord på 800 m. i 5 stævner i træk. Imponerende. 
Også Sofie C., piger 18 år, satte DUR på 300 m. og Johan, drenge 14 år, DUR på 
2000 m. Kapgang. 
 
 
I vintersæsonen deltog vi som sædvanlig i Pallas- og Atleticumspelen i Malmø, hvor vi 
havde mange unge med og det blev til flere medaljer af alle karader. 
Christian og Peter var i Växjö i Sverige og det blev til 2 x Guld og 4 PR’er. 
Christian vandt Bronze på 800 m. og satte PR. i Göteborg Inomhus. 
 
Ved de Danske Mesterskaber for seniorer i Skive havde vi Maria L. og Sarah M. med 
og det blev til Sølv på 1500 m. og Bronze på 800 m. og 2 PR’er til Maria og Bronze og 
PR. på 400 m. til Sarah. 
Ved DMU ugen efter også i Skive havde vi 23 deltagere med, heraf 5 debutanter. 
Der blev vundet 7 Guld, 7 Sølv og 3 Bronze og samlet en 3. plads i klubkonkurrencen. 
Det var her at Christian aflivede den 32 år gamle DR på 800 m. Desuden satte Maria 
Arena Rekord på 1500 m. 
 
Ved ØST Mesterskaberne i Super Arenaen i Ballerup blev det til 8 Guld, 8 Sølv og 13 
Bronze, samt 97 PR’er. Vi havde 43 unge til start. 
Slutteligt deltog vi igen i år med stor succes ved Kronborg Games 3. afdelinger. 
Det blev til en sikker 2. plads i Klub Konkurrencen og en Kronborg Mester ved Liv. 
Havde flere af vores unge deltaget i de 3 øvelser man måtte var det blevet til nogle 
flere. 
 
Vi deltog også i ØST Vinterløbeturnering, der blev afholdt over 4 runder. 
Her blev det til 1 Sølv i det samlede resultat. Der har desværre ikke været den store 
deltagelse de senere år. 
 
 
 



Udendørs stævner. 
Jeg lægger ud med VM U18 år i Ukraine hvor Maria L., Christian C. og Peter T. havde 
klaret DAF’s kvalifikations krav.  
Maria løb 800 m., Peter 200 m. og her satte han PR. Desværre blev Christian ramt af 
maveonde og kunne derfor ikke deltage. 
 
Dette års NM for Juniorer (indtil 19 år) blev afhold i Finland. Her er det de bedste på 
ranglisten, der bliver udtaget og her havde vi Maria L. med på 3000 m. og hun vandt 
en flot Bronze, Louise L. i Hammer, Sarah M. på 4 x400 m Stafet, Mikkel R. i Stang og 
Christian C. på 4 x 400 m. stafet. 
 
Senior Landsholdet, der dyster i 2dn Europa Ligaen var i år i Litauen og her havde 
Maria L., igen, igen kvalificeret sig på 3000 m. hvor hun satte PR. og Christian C. også 
igen, igen med på 4 x 400 m. Stafet. 
 
 
DAF havde i år et samlet hold fra ØST og VEST i Löwenberg i Tyskland og her var 
Sigrid, Rita og Malthe udtaget. Desværre måtte Sigrid melde afbud. Malthe satte PR. i 
Trespring. 
 
Vi havde 16 deltagere med ved Världsungdomsspelen i Göteborg, et kolonormt stort 
stævne med deltagelse fra mere end 10 Nationer, så her fik vi kam til vores hår. 
Det blev dog til medaljer ved Sofie R. i højde med Bronze og Sølv til Mikkel i Stang og 
11 PR’er. 
 
På teltturen til Öresundsspelen i Helsingborg havde vi i år hel 27 unge med og ud over 
det sportslige med 3 Guld, 6 Sølv og 4 Bronze, var det jo samtidig en rigtig social tur, 
hvor der blev råhygget og heppet. 
 
Så har enkelte unge yderligere deltaget uden for Danmark. 
Sigrid var i januar i Singapore med familien og så kan man jo lige så godt deltage i en 
konkurrence.  
Maria L. løb på Bislet Stadion i Oslo og satte PR.  
Louise satte PR. i Hammer i Halle i Tyskland og i Bottnaryd i Sverige blev det til en 
Tangering. 
 
 
Og så skal vi jo ikke glemme turen til Berlin i Pinsen, hvor 25 af vores unge deltog ved 
det 18. Internationale Pfingstensportfest og det blev den fest.  
Det blev til hele 7 Guld, 8 Sølv, 8 Bronze og 33 PR’er, samt et utroligt godt 
kammeratskab grupperne imellem. 
Det hele kulminerede søndag eftermiddag dag hele ”flokken”, stående i de røde 
overtrækstrøjer, sang den danske melodi grand prix vinder melodi. Da måtte selv 
tyskerne overgive sig. 
 
 
På hjemmefronten havde vi 7 unge med ved dette års Senior DM i Aalborg. 
Til sammen hjemtog de 2 Guld, 4 Sølv og 2 Bronze. 
 
 
DMU blev i år afhold i Århus. Vi havde her 25 deltagere med, hvoraf de 7 var 
debutanter. 



Medaljehøsten blev desværre ikke så stor som sidste år og det skyldes at flere sikre 
medaljetagere havde meldt fra af forskellige årsager, samt op til flere skader. 
Det blev til 4 DM titler til Annette og Mikkel i Stang, Christian på 800 m. og Louise i 
Hammer. 
Desuden 8 Sølv og 9 Bronze, samt hele 3 KR´er, ved Annette, årgang 96, i Trespring, 
Albert, årgang 98, i Højde og Victor (debut), årgang 97 i Hammer. Tillykke. 
 
Efter års pause var vi igen med ved ØST Mangekamp og med stor succes. 
Sofie R., der har haft en forrygende sæson, vandt Bronze i piger 13 år 5 kamp og 
satte tilmed ny KR. Sigrid, Klara og Rita vandt Sølv i pigernes hold 7 kamp. 
Stort Tillykke. 
 
Ved ØST Holdkampene i de forskellige aldersgrupper, som i år blev afholdt i Bagsværd 
blev det til 2 x Sølv og 2 x Bronze, samt 2 KR. og 35 PR’er. 
 
Rigtig mange af vores unge talenter var med til at hjembringe 2 x Bronze ved dette 
års DT finale i Elite Divisionen afholdt på Østerbro og de unge gjorde det rigtig godt. 
I mange år har vi jo haft familien Trajkovski til start også i år, men i år havde klubben 
endnu en familie med, nemlig Søren K. og sønnen Albert. 
 
 
 
Udendørs sæsonen startede med Glostrup Games og med 49 deltagere hev vi igen en 
flot 2. plads hjem i Klubkonkurrencen.  
 
Ved Copenhagen Games afholdt af Sparta, stillede vi talstærkt op på hjemmebane 
med hele 88 deltagere og med 20 Guld, 12 Sølv, 15 Bronze og 113 PR’er fik vi rigtig 
vist flaget. 
 
Slutteligt blev afslutningsstævnet i Greve jo helt specielt med hele 8 KR´er. 
 
Selvfølgelig var der også masser af succes i de stævner jeg ikke har nævnt og man 
kan jo altid finde artiklerne på vores hjemmeside, hvis man vil have noget opfrisket. 
 
Maria L. fortsætter succesen, idet hun vandt første afdeling i cross i Middelfart og blev 
bedste dansker ved NM i Reykavik og derfor udtaget til EM i december. 
 
 
 
På det sociale må turen til Verbania i Italien komme i første række. 
Her havde 27 unge tilmeldt sig turen og sammen med 6 ledere/trænere/kokke havde 
de en super uge, hvor der blev trænet op til 2 gange om dagen, men også tid til 
megen samvær og skønne oplevelser. 
Det er sådan en tur, der styrker sammenholdet og dermed giver sportslige resultater. 
Man kan læse meget mere om turen ved at gå ind på gemte arkiver på hjemmesiden, 
hvor de unge på skift har berettet om turen og alle dens sjove episoder m.m. 
 
Selvfølgelig må turen til Berlin og teltturen til Helsingborg igen nævnes da det sociale 
rigtig kommer frem i lyset. Her kan man også endnu engang læse om de glade dage 
på hjemmesiden, hvis man vil genopfriske dette. 
 
 



Igen i år var ungdommen med til at hjælpe til ved Femina løbet, dog denne gang 
uden at skulle pakke poser. Til gengæld blev der samlet mange dejlige flasker 
sammen og alt med et smil. 
 
Ligeledes var der som altid god stemning og hurtighed ved årets Eremitage løb og 
som på Atletikstadions blev der igen sat rekord i påfyldning af bægre med vand og 
samtidig sjov og ballade og igen i flot vejr. Dejligt at se at også mange af de unges 
forældre møder frem gang på gang. Har man først været med en gang, så er man 
solgt. En dejlig dag i Dyrehaven og gode penge i kassen til den komme sæson. 
 
Som vanen tro blev der igen i år afholdt Grill fest i juni og selv om at man grundet 
regn måtte fortrække fra Fælledparken til klubhuset blev det alligevel en rigtig 
hyggelig aften. 
 
Familiedysten er kommet for at blive. Det blev igen en fin og hyggelig aften hvor 
mange forældre viste at de godt kan når det gælder. Det skorter dog ikke fra mange 
tilråb fra deres poder. 
 
Hytten ved Vedbæk lagde igen i år ryg til en god, hyggelig og sjov weekend for de 
unge, hvor der også blev trænet. 
 
Så har der i årets løb været hyggeaftener i klubhuset til stor glæde og gavn for alle. 
 
Mange forældre har i år været flinke til at hjælpe med ved de forskellige stævner, når 
der er blevet kaldt og det er med til, at også forældrene kommer tættere på hinanden 
og det smitter også af på de unge. 
 
 
Det kan være ret så morsomt at lede konkurrencen i længde, især når ”kanon 
fotografen” og ”mad elskeren” Søren K. er med, så sker der altid noget. 
 
 
 
I det hele taget har mange forældre vist interesse ved årets stævner og det er rigtig 
godt. 
Flere har også været på medhjælperkursus, så de kan hjælpe de uddannede dommere 
og det er gået rigtig fint og gør at vores trænere kan koncentrerer sig om de unge og 
se, alt dette er jo med til at gøre livet lidt lettere og lysere, så bliv ved med det og 
flere er meget velkomne. Giv Emanuels mor Bernadette, der står for det med 
dommergerninger, et praj, når I ser hende. 
 
 
Så har jeg kun at sige tak til alle for en forrygende sæson og endnu engang et stort 
Tillykke til Jer unge med de flotte resultater i årets løb. 
 
 
Alle ønskes et godt Nytår. 
 
Flemming. 
 
 
 


