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DANSK REKORD OG KLUBREKORDER I SPRINT
NR. 1 OG NR. 2 PÅ DEN DANSKE 100
METER RANGLISTE: Astrid GlennerFrandsen NR. 1 med ny dansk rekord
11.39 og Albert Ranning NR. 2 med ny
klubrekord 10.40.
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De flotte resultater står i kø for at blive
omtalt, og igen er det KIF’s
supersprintere,
der
løber
med
overskrifterne. På Sveriges nationaldag
6. juni fik Astrid Glenner-Frandsen ram
på en sejlivet dansk rekord (11.42) på
100 meter, der har tilhørt Dorthe
Rasmussen (FIF) i 36 år. På det
hurtige underlag i svenske Skara løb
Astrid i indledende heat 11.39 (1.9) og
løb faktisk endnu hurtigere i finalen i
nok en fantomtid 11.33 med for meget
vind (2.6). En fantastisk og sensationel
præstation af Astrid, der har forbedret
PR med 0.41 sek. i indeværende
sæson. Udover succesen på 100 meter
gav Astrid også sin egen klubrekord på
200 et nøk nedad til nu 23.93 ved DTstævnet i Odense, nu nr. 2 på årets
danske rangliste og nr. 7 gennem
tiderne.

satte PR ved på 100 meter at løbe
10.40 (0.8), hvilket var en forbedring af
den hidtidige klubrekord på 10.60.

MANGEKAMP

24

POLITIKKER UPDATE

25

Kæmpe
tillykke
til
KIF’s
to
supersprintere med de fantastiske
klubrekorder og den nye danske
rekord.

TRACKS STÆVNER

26

FRILØBET

27

SPONSORVÆGGEN

28

Til DT-stævnet satte flere seniorer
flotte
og
markante
PR,
læs
holdledernes beretning fra stævnet,
hvor både kvindernes og mændenes
hold gik videre til finalen i september.
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Ved samme DT-stævne skar Albert
Ranning 0.25 sek. af sin egen nyligt

Læserne af BreaKIF News ønskes en
dejlig sommer.

Årets vigtigste udestævne for ungdom,
Østmesterskaberne, blev afviklet i
Helsingør i blandet vejr, men med stort
medaljeudbytte. 35 medaljer til 28
aktive er et flot og markant resultat.
Også til Copenhagen Open i Hvidovre
blev der præsteret godt.
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Dansk rekord til Astrid: 11.39
af Søren Sørensen

Man troede næsten ikke sine
egne øjne, da facebook
beskeden tikkede ind den
torsdag
eftermiddag
i
begyndelsen af juni fra Albert
Ranning:
Astrid
DANSK
REKORD
11.39
(1.9)
efterfulgt af en stor bunke
udråbstegn.
Resultatlister
måtte tjekkes og ja, den var
god nok, Astrid havde løbet
en fantomtid i indledende 100
meter i Skararacet, der
afvikles i den lille svenske by
Skara 1½ times kørsel
nordøst for Gøteborg.
Mondo-belægningen i Skara
er kendt for at være rasende
hurtig, men det var alligevel
en sensation af de større, at
Astrid netop denne juni-dag
kunne overtage en 36 år
gammel
og
nærmest
legendarisk dansk rekord på
kvindernes 100 meter, der
indtil da havde tilhørt FIF’s
Dorthe Rasmussen.

Dorthe har sendt denne
hilsen til Astrid: ”Tusinde
gange tillykke til Astrid,
det var jo også på tide at
den rekord blev slået :-) ”.
Det havde ligget i kortene,
at den tidligere rekord på
11.42 kunne slås i år, da
dansk kvindesprint er inde i
en forrygende udvikling for
tiden, senest med VMfinalepladsen til stafet-VM i
Tokyo i maj. De fleste
havde
dog
nok
sat
sparekronerne
på,
at
rekorden skulle overtages af
en anden FIF’er, nemlig
Mathilde Kramer, der satte
dansk indendørsrekord på
60 m i februar med 7.34 og
tangerede denne til EM i
Glasgow i marts.
Men Astrid gav den 1. juni
en lille forsmag på, hvad der
var i vente, ved til DTindledende i Odense at
sætte to klubrekorder på
100 meter (11.71, -0.3) og
200 meter (23.93, 1.6).

Astrid på præmieskamlen med
Mathilde Kramer (FIF) og Helene
Rønningen (Tyrving IL, Norge).

Men ingen havde vist
alligevel set komme, at blot
5 dage senere ville Astrid
smadre sin egen PR, KIF’s
klubrekord og tilmed den
danske rekord i fantomtiden
11.39!!!
Ovenikøbet løb Astrid 11.33
i finalen i Skara, men med
en
anelse
for
meget
medvind (2.6). Mathilde
Kramer blev 2’er i finalen i
11.49 og den norske
landsholdssprinter Helene
Rønningen nr. 3 i 11.53.
KÆMPE
TILLYKKE
til
Astrid,
træner
Rolf
Mortensen, KIF’s sprinthold
og alle øvrige, der har andel
i Astrids succes. Det bliver
vanvittigt spændende at
følge udviklingen fremover
både
for
Astrids
vedkommende og for de
danske sprintere generelt.

Sådan ser det ud, når man passerer målstregen i ny dansk
rekord 11.39. Foto: Deca Text & Bild.
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Dansk rekord til Astrid: 11.39
af Torben Laursen

KIF’s yngste medlemmer
hyldede Astrid.
Onsdag d. 12. juni blev en
eftermiddag som de yngste
KIF atleter vil huske meget
længe. Her mødte de
nemlig KIF’s og Danmarks
nye atletik-dronning Astrid
Glenner-Frandsen.
Hvidovre AM har Danmarks
hurtigste mand Kristoffer
Hari også kaldt DynamitHari, men KIF har nu Lynet
fra Østerbro, idet Astrid slog
den ikoniske 36 årige
danske rekord på 100 meter
distancen, som lynet fra en
klar himmel. Ingen havde
vist regnet med, at Astrid
skulle slå den danske
rekord, da hun stillede op til
Skara-racet i Sverige d.

6.6.2019,
men
hun
sprintede i mål foran alle
konkurrenterne i tiden 11,39
sek.
(1.9).
Og
løb
ovenikøbet 11,33 sek. i
finalen i for meget medvind
(2.6).
Astrid og de unge atleter
startede dagens program
med en opvarmning anført
af Smilla Mygind Kristensen
og Klaus Nygaard Jensen,
der, uden dansesko, førte
an i kyllingedansen og
andre finurlige danse, som
ikke var helt den form for
opvarmning, Astrid er vant
til. Men hurtigt fandt hun ind
i dansen sammen med
børnene.

Efter opvarmningen gav
toastmaster Klaus ordet til
Astrid, der fortalte om,
hvordan hun var startet til
atletik som 11-årig. Hun
fortalte også, at hun absolut
ikke var den bedste i
årgangen.
Først
som
voksen har hun nået toppen
af dansk atletik. Dette fik
flere af børnene, som ikke
er de bedste i deres årgang,
til at forstå, at de stadig har
mulighed for at blive blandt
de bedste, såfremt de
passer deres træning. Astrid
viste sig som en god
fortæller, som fik børnene til
at lytte. Efterfølgende kunne
børnene stille spørgsmål.
En skov af hænder fløj i
vejret og Astrid fik travlt
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Dansk rekord til Astrid: 11.39

med at svare. Hvor gik du i
skole? Hvor gammel var du,
da du startede til atletik? Og
mange flere spørgsmål blev
besvaret.
Da spørgsmålene stilnede
af, blev alle børnene samt
Astrid samlet på trappen på
Østerbro Stadion til et
fælles foto, hvorefter Celina
og Johan overrakte gave og
blomster fra de unge atleter.
Til slut fik Astrid overrakt en
flot stor kage med KIF logo,
hendes navn samt hendes
danske rekord. Den fik hun
dog ikke lov til at spise selv,
idet børnene hurtigt stillede
sig i kø. ”Det er en rigtig god
kage” var de alle enige om.
Nogle ville have med
marcipan og nogle uden.
En super god dag var alle
enige om.
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Dansk rekord til Astrid: 11.39
af Birgitte Røddik

Efter at have stået i 36 år
faldt den danske rekord på
100 meter for kvinder. Astrid
Glenner-Frandsen
slog
rekorden efter et rigtig flot
løb i til et stævne i Sverige.
Man kan ikke sige andet end
at Astrid har haft en
fantastisk start på sæsonen
2019 og er i den bedste form
nogensinde.
At slå en dansk rekord
kræver anerkendelse og det
fik Astrid, da hun onsdag 12.
juni blev fejret først af
ungdommen og sidenhen af
både bestyrelse og seniorer.
Vandy
overrakte
på
bestyrelsens
vegne
en
check på kr. 5.000 fra KIF og
Brian
overrakte
diverse
gaver fra seniorerne, en stor

buket blomster, en rigtig fin
vase fra en lokal keramiker i
Jægersborggade,
karameller fra Karamelleriet
ligeledes i Jægersborggade
samt chokolade og lakridser
– alt hvad Astrid elsker.

Tak til alle der mødte op og
gjorde dette til en dejlig dag
for både Astrid og KIF.
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DT indledende i Odense, 1. juni
af Katrine Holten Winther

KIF’s
holdledere
for
senior, Katrine Holten
Winther og Søren Brasen,
rapporterer fra indledende
runde
af
DT
Elitedivisionen,
som
blev
afviklet i Odense lørdag
den 1. juni.
På 400 m hæk viste Alberte
Ulrik, at hun virkelig var klar,
da det gjaldt. Med kort
varsel blev hun rykket fra Btil A-heatet og kvitterede
ved at forbedre sin PR med
7 sekunder og hente fire
gode points til holdet.
Senere som 2.-mand på
100 m hæk løb Alberte PR
på seniorhækkene, mens
Bettina Meyer løb rigtig fint
som 1.-mand trods sygdom
i kroppen.

delt 7.-plads på alletiders
rangliste På 200 m var der
to atleters resultater, der
talte, og her gjorde Rebekka
Hillingsø sit til at hæve
pointhøsten med en utrolig
flot tid på 26,16w i sit andet
200 m-løb nogensinde (!) og
debut på DT-holdet.

mange års hårdt arbejde og
vedholdenhed
bag
det
resultat! Louise tog sig i
øvrigt også af 2. pladsen på
1500 m og løb 4x400 m.
Anna løb efterfølgende
meget tæt på PR på 400 m
og rundede dagen også af
med 4x400 m.

På 800 m fik Anna Krab
Scheibelein en fin debut, og
her stod Louise Jørgensen
for et af dagens mange
højdepunkter, da hun for
først gang kom under 2.10
på 800 m med den nye PR:
2.09.93. Der ligger så

I trespring sikrede Annette
Juma 7 gode points på 2.pladsen
trods
meget
begrænset
trespringstræning, og Jessie Ipsen
vendte stærkt tilbage til

I stang klarede Anne Sofie
Hyldtoft Olsen Universiadekravet med 3,55 m på den
sidste mulige dag. Virkelig
flot - især i betragtning af
det lange skadesforløb, hun
har været igennem, og som
stadig sætter begrænsninger for træningen. 11 m i
kugle og 32 m i spyd var
også gode kasteresultater,
hvor Rita Wilcke i øvrigt tog
én for holdet og sørgede for
points i både spyd og
hammer, selvom hammer
langt
fra
er
Ritas
yndlingsbeskæftigelse.
På 200 m scorede KIF hele
11 points ikke mindst takket
være Astrids formidable
indsats, hvor hun for første
gang løb under 24 sekunder
og dermed kappede 25
1/100-dele af sin PR og
klubrekord. Det gav også en
Anne Sofie klarer kravet til Universiaden i Napoli i midten af
juli med et spring på 3.55.
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DT indledende i Odense, 1. juni
længdespring,
mens
Mathilde Zeuthen og Liv
Didi Pedersen sikrede KIFs
points i højdespring.
I spring er der helt sikkert
mere at komme efter, når vi
kommer længere ind i
sæsonen, og på stafetterne
bliver det også spændende
at se, hvad der kan ske med
lidt mere træning og flere
stævner i benene.
KIFs kvindehold sluttede på
3.-pladsen 1,5 points foran
FIF, og der bliver tæt kamp
om medaljerne i finalen,
hvor vi igen skal en tur til
Odense.
Annette Juma vendte tilbage til DT-holdet efter et studieophold i
udlandet og sprang sig ind på 2.-pladsen i trespring med et
spring på 11.29.
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DT indledende i Odense, 1. juni
af Søren Brasen

KIF’s
herrer
fik
en
velfortjent
og
sikker
fjerdeplads i hus ved DT
indledende
i
Odense.
Dermed er vi endnu en
gang klar til finalen, der
afvikles i september.
På trods af en nærmest vanlig
småsnak rundt på stadion
om, at herreholdet ikke var
stærkt nok til at nå finalen,
viste alle atleter sig fra deres
stærkeste side. Med profiler
på holdet, som er nogle af
landets bedste atleter på
deres respektive discipliner,
krydret med talenter fra U18
holdet, var finalepladsen for
holdet aldrig i fare. Og
snakken herom forstummede
derfor.
Stærke
eliten

præstationer

fra

Albert Ranning lagde således
formidabelt ud på 100 meter,
da han i vanvittigt hurtige
10.40 sek (+0.8) sikrede
holdet første disciplinsejr, og
ham selv en massiv PR og
kval til U23 EM. Det blev fulgt
op af et gigantisk jubelbrøl og
kram til mor på sidelinjen.
Fortjent og helt i orden, når
man leverer så stærkt et
resultat!

Lidt senere tog Mikkel
Ringsted en andenplads i
en for ham lidt uvant øvelse.
I trespring sprang han
således 14.29 meter. Det
skal dog tilføjes, at han
øvede denne en del sidste
år, hvor han også forsøgte
sig med det. Mikkel er
normalt stangspringer. På
dagen havde han dog lidt
problemer med baglåret, og
forsikrede
holdlederen
(undertegnede) om, at han
kunne ville tage et par sikre
spring, og dermed 2-3 point.
18 spring og 2.5 time
senere var Mikkel blevet
nummer to i også denne
konkurrence.
Unge atleter bidrog
Som nævnt var der også
udtaget nye atleter til holdet.
Ikke fordi de skulle prøve
det. Men fordi de er så
gode, at de er dygtige nok
til, at træde ind på dette
hold og tage vigtige point.

Fra U18 holdet var Neloo
Falck med på 200 meter i
tiden 23.33 sek. Hans
hurtigste tid, men desværre
i for meget vind (+2.6).
August Østergaard havde
også sin debut på holdet.
Han løb 400 meter i tiden
53.07.
Begge drenge
4x400 meter.

deltog

i

Stærke præstationer fra
”nye”
mellem/lange
drenge
I efteråret fik mellem/lang
gruppen
ny
træner.
Samtidig stoppede et par
atleter, og en tredje blev
skadet.
Heldigvis
er
gruppen talentfuld, og disse
unge drenge var med.
Andreas Holst Lange og
Jonathan Makwarth løb
begge 800 meter, da der i
år er to personer der tager
point i denne disciplin.
Jonathan var i a-heatet, og
der var nogle alvorligt

Med fantomtiden 10.40 på 100 meter
klatrer Albert op på 5.-pladsen på alle
tiders danske 100 meter rangliste for
mænd. Albert er næstbedst i Danmark i
år, kun overgået af Kristoffer Hari, der i
USA for nylig løb i ny dansk rekord
10.26.
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DT indledende i Odense, 1. juni
hurtige herrer med. Han
placerede sig fornuftigt i den
bagerste del af feltet, og fik
en fin 6. plads i 1.59.36 kun
29/100 sek. fra PR. Andreas’
løb var mere taktisk med et
roligt udlæg. Han lå længe til
en 5-6. plads, men med en
helt formidabel spurt på de
sidste 120 meter, endte han
på en andenplads i heatet og
første gang under 2 min. i
tiden 1.59.62.
Vigtige point fra bærende
kræfter
En DT-runde er altid lang og
hård. Det kan især Martin
Panduro og Jannick Bagge
skrive under på. Martin
hentede vigtige point i både
110 og 400 meter hæk, og
var herefter også med på
begge stafetter for holdet.
Jannick, som normalt er trespringer og snart tager til
Universiaden i netop dette,
deltog denne gang i længde
og blev nummer to, og
derudover i spydkast og
kuglestød. Det er to personer,
som vi ikke så meget på
tribunen
den
dag.
Derudover satte Emanuel
Hamann
satte
en
flot
personlig
rekord
i
hammerkast på 51.96 meter,

og med denne blev en
overraskende nummer to.
Dejligt med en kaster i KIF!
God stemning hele dagen
At
netop U18 atleter
deltager i DT, betød også at
mange unge tog med for at
heppe. Der er for tiden et
helt unikt sammenhold på
tværs af alle grupper.
Seniorgrupper,
træningsgrupper, ungdomsgrupper.
Det er fantastisk at komme
på stadion og opleve dette.
Også selvom om man, som
jeg, ikke træner så meget
mere. Så bemærker jeg det.
Det har altid været umuligt
at finde hjælpere til netop
DT. Men var det ikke i år,
fordi alle vil hjælpe og
heppe på hinanden.
Bliv ved med det.

Mikkel Ringsted t.v. høstede gode point til holdet
via 2.-pladser i stang- og trespring. Ligeledes
gjorde Jannick Bagge med en 3.-plads i længde.
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DT og Royal Run
af Louise Jørgensen

DT
Danmarksturneringen
(DT)
indledende runde 2019 bliver
for mig et af de stævner der
kommer til at fylde mest i min
hukommelse fremover, da det
var her jeg opnåede det mål
inden for atletik, jeg har haft i
længst tid. Jeg kom under
2.10.00 på 800 m for første
gang med tiden 2.09.93.
Optakten til DT indledende er
hvert år forbundet med en
masse holdånd og især
spænding, da det er et af de
første stævner i sæsonen.
Jeg
havde
ingen
forventninger til mig selv rent
tidsmæssigt, men jeg vidste
at jeg skulle prøve at følge
med de forreste. Jeg havde
ret tidligt på dagen gået en tur
på stadion for at mærke
hvordan vinden var og der var
en del modvind på den første
langside, så jeg antog fra
start at det nok blev et
langsomt taktisk løb. Fra start
til slut var alt ret koncentration
rettet mod at jeg bare skulle
følge med og da jeg nåede i
mål som nummer 3 og havde
fulgt med de to første tænkte
jeg at jeg havde gjort alt hvad
jeg kunne for at følge med.
Jeg prøvede at få vejret og gå
mod det område, hvor jeg
havde lagt mit overtrækstøj.
Mine øjne var slørede og i
højttalerne kunne jeg høre at
vindertiden blev råbt op. Jeg
var ikke i stand til at høre min
egen tid men jeg blev mødt af
en masse råb og kram og så
begyndte jeg selv at råbe
med for jeg vidste godt hvad
det betød.
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Royal Run
Landevejsløb har jeg ikke
prøvet så mange af, men en
mil til Royal Run lød ret
anderledes og som en tilpas
distance taget i betragtning
af, at jeg minimum løber
400 m og maksimum 1500
m
til
atletikstævner.
Københavns
gader
bugnede af mennesker og
man kunne dårligt nok
komme frem men det gjorde
at jeg glædede mig endnu
mere, fordi opbakningen var
så stor. Lige før vi blev
sendt afsted lavede jeg et
par korte løb i den
forventede konkurrencefart
og da vi blev sendt afsted

skulle det vise sig at jeg
endte op foran til at starte
med. Det var ikke helt
meningen da planen fra
start var at være lidt mere
bagved således at jeg
havde mulighed for at
hægte mig på nogen og så
øge farten til sidst. Jeg tror
aldrig jeg har haft et løb der
føltes så kort selvom jeg
normalt synes at alt over
800 meter er langt. Løbet
endte
på
Amalienborg
Slotsplads og da vi kom
derind var jeg blevet
overhalet af 5 andre. Jeg
nåede at komme godt og
grundigt ud af rytme pga.
brostenene og nåede kun

lige nøjagtig at indhente en
plads således at jeg blev
nummer 5. Alt i alt et rigtig
sjovt og taktisk løb hvor jeg
også lærte hvad der skal
arbejdes mere på.
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Copenhagen Open, 8.-9. juni, Hvidovre
af Benno Jensen

Til stævnet var der tørvejr,
men en stærk medvind
forhindrede
mange
personlige
rekorder
i
længde og sprint. Stævnet
havde deltagelse fra 10
nationer med USA/Canada i
nordvest, Portugal i syd og
Estland i øst og der var nok
over 1000 starter. Desværre
blev
stævnet
forsinket
næsten 1 time om lørdagen.
Blandt de 6/7 årige er det
meningen, at man skal lave
en trekamp i øvelserne 40
m, længde og bold, men de
3 KIFere startede kun i 40
m og længde (som foregik i
modvind).
Blandt de 8/9 årige var
Hektor-Gabriel
Kronborg
den eneste KIFer og selv
om han er 1. års deltager,
kunne han godt være med.
Han satte pr i 40 m med
7,54 (gav en 6. plads i
finalen) og pr i bold med
16,85.

klassen meget sikkert med
33,39. Anna Lønborg blev
nr. 6 på 60 m og
debuterede på 200 m med
en 4. plads og løb 36,52.
I pigernes 11 års klasse
overraskede Liv Nygård i 60
m hæk med en 4. plads i
12,06 (medvindsres.) i indl.
12,45 (korrekt vind) og pr
over 1 sec.
Emma King kom for første
gang over 7 m i kugle med
7,21, som gav en 3. plads - i
200 m blev hun nr. 4 i 31,49
(medvindsres)
Klara Hatini Pedersen blev
nr. 4 på 100 m i finalen i
15,14 (medvindsres). Hun
vandt 600 m i respektable
2.05.06, men på 400 m
måtte hun hurtigt slippe
Sparta-toget. Selv om hun
kom godt op ad langsiden,

kom hendes spurt for sent,
hvorfor hun måtte nøjes
med en 4. plads i 1.17.36
(halv sec. fra pr)
Piger 12 år. Mille Elmer blev
nr. 4 på 200 m i 31,59
(medvindsres). Aliya Dahl
indfriede
fuldt
ud
forventningerne til hende
med 3 sølvmedaljer. I 12
års klassen i kugle med
8,32. I 12/13 års klassen
blev hun besejret på både
600 m og 1500 m af den 13
årige Greta Keisela, FIF. På
600 m førte Greta fra start til
mål, mens Aliya måtte
kæmpe hårdt for sin 2.
plads, men blev belønnet
med pr 1.53.87 (pr 1/2 sek).
På 1500 m lå Aliya hele
tiden på 2. pladsen, men
hun gik i spidsen 300 m før
mål op ad den hårde
modvind,
men
blev

De 10/11 årige piger deltog
med hele 8 piger. Mille
Kaae Ferraro debuterede i
10 års klassen på 100 m og
længde. Sofie Filtenborg
Brandt vandt 200 m i 10 års

Landsholdsløber Mette Graversgaard
(Aarhus 1900) var forbi for at hilse på
KIF’s kommende stjerner.
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Copenhagen Open, 8.-9. juni, Hvidovre
overspurtet på opløbssiden.
Hendes nye pr hedder 5.25.84
(pr med hele 20 sec).
Piger 13 år. Her var den store
positive overraskelse Malika B.
Jensen, der debuterede som
stævnedeltager. Når man så
hendes imponerede resultat,
kan man ikke lade være med at
tænke, at her har KIF et
potentiale. Det gælder bare om
få hende og andre gjort
stævneaktive. Hun vandt sit
indledende 80 m heat med
11,32 og blev nr. 5 i finalen. I
samme indl. blev Elisabeth
Elsner nr. 3 i pr 12,09. I længde
blev Elisabeth nr. 5 med 4,30
( medvindsres.), men hendes
næstbedste spring 4,26 var
med godkendt vind og dermed
pr. Malika blev nr. 6 med 4,30
(men desværre for hende var
alle hendes godkendte spring
med for meget medvind).
Elisabeth Elsner fortsatte de
gode takter i hammer fra
holdkampen, hvor hun kastede
med 3 kg - her i konkurrencen
kastede hun med 2 kg og
Rebekka
Holstings
P13
klubrekord fik et gok med 7 m
til 37,75 – den blev så ugen
efter forbedret med yderligere 4
m til Østmesterskaberne. I
Hvidovre vandt hun overlegent
konkurrencen med 8 m.

til Nanna Elmer og den kom
også med pr 62,40.-

vandt også højde med 1,36
og han er også

Dame senior.
Her blev
Anne Sofie Olsen nr. 3 i
stang med sæsonbedste
3,62 m. På 400 m blev
Katrine Lund nr. 2. i tiden
61,90. I længde blev
Mathilde Zeuthen nr. 3 med
et spring på 5,28 m.

balletdanserelev ved den
Kongelige ballet) 10,75 - 3.
August 10,95 - 4.Thor
Knudsen, Sparta 10,95 ( de
fik begge udleveret en
bronzemedalje) - 6. Samuel
Kærhøg 11,64. Samuel blev
nr. 4 på 100 m i 14,28
(medvindsres).

I drenge 10/11 år var Hjalte
Johs.
Kronborg
som
sædvanlig
den
eneste
deltager. På 100 m blev han
nr. 5 i finalen med 15,34
(medvindsres).
Han
debuterede på 400 m med
en 3. plads i 1:19,60. I
længde fik han en flot pr
med 3,88.
Drenge 12 år. Her var
August Horsgård den store
vinder
med
hele
4
bronzemedaljer. 200 m
27,98 (pr 8/10). Længde
4,57 (tang pr). 100 m 13,57
(medvindsres). På 80 m var
der i finalen +2,0 (hvilket
held!!)
Nr.
1
Carl
Bäekstrøm, Amager Atletik
Club 10,69 - 2. Tobias
Jørgensen Gentofte (han

Marvin Jensen debuterede
på 80 m hæk i 18,27 med 6.
plads og han overraskede
positivt med bronze i kugle
med for første gang over 7
m med 7,25 (pr over 1/2 m)
nr. 4 i konk. Carl fik 7,12.
Drenge 16/17 år. Gustav
Bentsen vandt 800 m med
2:06,81.
Drenge 18/19. På 800 m
satte begge KIFs deltagere
pr. Jonathan Makwarth
vandt i tiden 1:59,03,
medens Villads Schou blev
nr. 3 i tiden 2:01,41.

Piger 14/15 år. Freja Veicherts
satte pr i 100 m med 15,45 og i
højde med 1,26 m. I diskoskast
skal
der
med
hendes
træningsflid nok komme en
forbedring.
Piger
16/17
år.
Da
storfavoritten på 400 m meldte
fra, var vejen banet for en sejr
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TRACKS 6, Østerbro, 13. juni
af Michael Mørkboe

Der skal lyde en stor tak til
jer der var med til at skabe
et rigtig godt stævne den
13. juni!
Som altid var jeg nervøs,
næsten på samme måde
som hvis jeg skal i
konkurrence, men det var
der ingen grund til, for I
havde styr på opgaverne.
Der var ingen stress under
klargøringen af stadion, for
vi fik stille og roligt gjort klar
og havde alligevel tid til
overs,
inden
stævnet
begyndte.
Jeg behøvede næsten kun
at koncentrere mig om at
filme.
Jeg synes, vi leverede et
godt kvalitetsstævne og var
desuden begunstiget af
rigtig godt vejr.
For første gang leverede vi
online-resultatformidling
i
løbet af stævnet, det var
nemlig første gang at vi var
på iMars … og det tror jeg i
øvrigt at vi er det første
TRACKS-stævne der er.

Jeg har noteret mig et par
ting:
- Jeg kunne godt have brugt
en runner i sekretariatet.
Når jeg står ved kameraet,
er jeg låst og selv om jeg
kunne se mange ledige
hænder, kunne jeg ikke
bare lige råbe ud over
banen.
- I sekretariatet skal vi se
om vi kan få overskud til at
printe nye startlister ud, når
afbud og eftertilmeldinger er
kommet ind og sende en
runner ned at aflevere ved
øvelsessteder.
- Når vi vælger at revidere
tidsskemaet
dagen
før
stævnet, skal vi synliggøre
det meget mere og måske
være i stand til at informere
involverede.
Vi
havde
deltagelse af to svenskere,
hvoraf den ene ikke fik
varmet op i tide til 400 m,
fordi han troede han skulle
løbe 25 min. senere. Han
endte desværre med at løbe
alene i et ekstra heat.

- Jeg skal blive bedre i
forberedelserne
til
stævnerne at involvere flere
af jer. Der var f.eks. meget
lidt forplejning, da jeg kun
havde overskud til at slæbe
noget sodavand og bananer
med.
Ud over at resultater kan
ses på imars.dk, kan
målfotos desuden ses på
målfoto.dk. Claus Andersen
(der står for eltid) har
allerede lagt billeder fra
stævnet på siden.

Lørdag d. 20. juli og lørdag
d. 10. august gentager vi
succesen med yderligere to
TRACKS-stævner. Hvis I
allerede nu ved at I har
mulighed for at hjælpe, må I
meget gerne skrive det til
mig. Specielt stævnet d. 20.
juli vil være sommerferieramt på hjælperfronten, så
jo hurtigere jeg ved, hvem
der kan være med, jo
nemmere bliver det at
arrangere.

Steen Madsen var også til
stede under stævnet, hvilket
selvfølgelig var en stor
hjælp for Søren S. og Martin
der stod for registrering af
resultater og styring af
storskærm.
Da sidste disciplin var
overstået, var der næsten
ryddet op, fordi I havde
været rigtig gode at rydde
op undervejs. Det var også
rigtig dejligt.
Babar, en hund efter et godt atletikstævne, var på
lægterne til TRACKS 6 og blev fanget af Kim Gudmand.
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TRACKS 6, Østerbro, 13. juni

Robin Rich (t.h.) løb imponerende 52.75 på 400 m, blot 5/100 sek. fra sin nordiske rekord for 50-54-årige og
måske endnu mere interessant, 0,9 sek. hurtigere end Marek Wensels 53.65, som i øjeblikket er registreret
som den hurtigste tid i verden i 2019 i M50-klassen (50-54 år) på 400 meter.
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Østmesterskaber, 15-16. juni
af Benno Jensen

Der var godt vejr hele
veekenden bortset fra
lørdag eftermiddag, her
begyndte det at småregne
ved 12-tiden og ved 3tiden blev stævnet afbrudt
en times tid pga for
mange lynnedslag lige i
nærheden. For KIFerne
var det en god veekend
med hele 7 klubrekorder
(Alma Witt 2 stk. - Celina
Hagihara
Elisabeth
Elsner
og
de
3
kapgængere
Freja
Veicherts, Johan Nygård
og Asbjørn Birkelund.
KIF tog 11 guld - 11 sølv
og 13 bronzemedaljer og
de tre mest vindende var
ikke
uventet
Celina
Hagihara (2 guld - 2 sølv
og 1 bronze medalje)
og August Horsgård
(1 sølv og 2 bronze) men
helt uventet tog Marvin
Jensen 4 medaljer (1 guld
og 3 bronze medaljer)
fordi han troede på sig
selv og opsøgte heldet og
erstattede næsten sin
tvillingebror Kevin Jensen
som tog 3 guld og 1 sølv
medalje ved de samme
mesterskaber sidste år.

(klubrekord i drenge 17 år) Piger
14/15
år
vandt Freja Veicherts 3000
m med 22:38,10 (klubrekord
pige 14 år) - Drenge 12/13
år
her
vandt
Johan
Nygård 1000 m med
5:58,54 (tiden var god nok
til at slå Asbjørns klubrekord
for drenge 13 år med 10
sekunder.
Piger 12 år:
Sophia
Bonde
vandt
overlegent stangspring med
2,10 - blev nr. 3 i kugle med
PR 7,28 og blev nr. 4 i
finalen på 60 m hæk med
11,84 (PR)
Mille Elmer blev nr. 4 i spyd
med 18,12 (PR) 12 cm fra
bronze.
Piger 13 år
Alberte Kjærgård løb 11,93
på 80 m (PR). Elisabeth
Elsner forbedrede sin egen

klubrekord i hammer til
41,87
m
og
vandt
overlegent med godt 5 m,
Elisabeth er nu nr. 1 på den
danske rangliste!. Hun satte
PR i 80 m med 11,81 og var
med i finalen i længde og
blev nr. 8 med 4,18.
Celina Hagihara satte PR
på 80 m med 10,61 og blev
i finalen nr. 2 efter Sille
Kurylak Hansen, Hellas,
men på 200 m blev det lige
omvendt og Celinas tid
26,76 var god til at slå en af
Christina Schnohrs klubrekorder fra 1988 på 26,8
(håndstoppet tid 26,8 som
svarer til 27,04). 600 m
løbet
vandt
Celina
overlegent med ca 5
sekunder til Greta Keisela,
FIF og vindertiden 1:43,78
er mindre end 2/10 sekund
fra
Maria
Larsens
klubrekord. I længdespring

Kapgang
Her
vandt
Asbjørn
Birkeland 3000 m i 16/17
års klassen med 15:39,99

Elisabeth Røddik Elsner østmester i hammerkast med ny
klubrekord 41.87 m.
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var der ideelle forhold og nr.
1 Sille, nr. 2 Mikaela, nr. 3
Celina og nr.7 Malika B.
Jensen (4.38 ny PR, flot
mesterskabsdebut)
og
Elisabeth nr. 8 4.18. Celina
for 1. gang over 5 meter i en
spændende
konkurrence
som fem piger førte på skift.
Celina rækker ud efter Sofie
Rasmussens klubrekord på
5,11. Endelig satte Celina
PR i kugle til 8,59.
Piger 14/15 år
Alma Witt er når hun er
skadesfri klar til at få
medaljer og klubrekorder her ved stævnet fik hun 2
klubrekorder! - hun fik 1.
pladsen i 300 m løb med
42,56 og måtte nøjes med
2. pladsen på 200 m i
26,48.
Esther Kirkeby blev nr. 3 i
800 m i 2:26,91.

nævnt klubrekord og guld
på 3000 meter gang.
Alma
Horsgård
fik
placeringer som nr. 6 og 9
på 1500 og 800 en anelse
fra PR.
Smilla Mygind sluttede 7’er i
kuglestød.
Piger 16/17 år
Alberta Ulrik blev belønnet
med
2
PR
og
2
sølvmedaljer - stang 2,50 i 100 m hæk fulgte den
mangedobbelte
danske
rekordholder Ida Boe fra
Greve næsten til dørs med
16,66.
Nanna Elmer PR i 400 m
løb med 61,88 og en 4.
plads og på 200 m PR med
27,08 og en 5. plads
Frida Bundgård PR 200 m
med 29,01.

Freja Veicherts fik PR i
diskos med 19,77 og som

Drenge 12 år
August Horsgård 80 m nr. 3
i 11,22 - nr. 4 i 200 m 28,53
- længde nr. 2 med 4,42
Samuel Kærhøg 80 m nr. 4
med PR 11,47
Jonathan Mansfeldt fik 2 PR
- 200 m 32,28 og længde
med 3,80 (de 3,98 i
imars.dk er en tastefejl idet
det rigtige res. var 3,58 som
det også blev vist på
resultattavlen).
Marvin
Jensen
vandt
hammer i hans debut med
16,10 og havde også et
forsøg på 15,93 - nr. 2 blev
Nikolai Krüger, Sparta med
15,28 - i højde blev nr. 3
idet han klarede
1,20 i 1. forsøg og nr. 4 i
konkurrencen i 2. forsøg - i
kugle blev han også nr. 3
med PR 7,31 (Victor Bahn,
Sparta blev nr. 4 med 7,30).
Drenge 13 år: Alexander
Hrafnkelsson nr. 11 i
længde med 4.15. Adam
Skytte med 5.-pladser på 80
meter (11.66) og 200 meter
(28.41).
Drenge 14/15 år
Ingen deltagere fra KIF.

Alma Witt med to klubrekorder på 200 og 300 m samt østmester
på 300 m i tiden 42.56.
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Østmesterskaber, 15-16. juni
Drenge 16/17 år
Neloo Falck vandt 200
m i PR 23,10 og nr. 2
på 400 m i PR 52,66.
August
Østergård vandt 400 m i PR
51,99 og på 200 m
blev han nr. 3 i PR
23,67.
Mik Lønborg blev nr. 3
på 100 m i 12,52.
William Elsner nr. 4 i
kugle med 9,95.

med melding om, at de ikke
var
klar
(skiftedommer
havde meldt klar) men der
var tvivl om indløbszone og efter at jeg gik var der
omløb. KIF’s piger kan være
glade for at løbet blev
afblæst, fordi de missede 1.
skifte - nu blev Celina,
Elisabeth, Alberte og Mille
med tiden 45,38 nr. 2.
Drenge 13 år KIFs hold nr.
3 i 46,27 (August, Samuel,
Marvin og Adam Skytte).

Gustav Bendsen nr. 5
på 800 m i 2.10.66.
Drenge 20/22 år
Emanuel
Hammann nr. 3 i hammer
med 50,99 i en stærkt
besat
hammerkonkurrence, hvor der
ellers generelt ikke var
mange tilmeldte i 2022 års klasserne til
Østmesterskaberne.

Stafetløb
4x80 for 13 årige piger
gik pludselig i gang og
efter 1. skifte blev
løbet afblæst (jeg har
aldrig
set
noget
lignende) - Charlotte
Bomme fra Sparta og
jurymedlem
til
mesterskabet kommer
løbende over græsset

Guld og bronze til KIF på 200 m D17. Neloo Falck vandt i
tiden 23.10, bronze til August Østergaard i 23.67.

En stolt og tilfreds træner
Emanuel
Hammann
med
medaljeslugerne
Celina
Hagihara
og
August
Horsgaard. Emanuel vandt
selv bronze i hammerkast i
D22-klassen med et kast på
50.99.
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Sparta CAG, 18. juni
af Torben Laursen

Internationalt stævne på
Østerbro Stadion tirsdag d.
18.6.2019
Copenhagen
Athletics
Games, i daglig tale CAG, er
blevet afholdt på Østerbro
Stadion hvert år siden 2006. I
2017 tildelte det europæiske
forbund, European Athletics,
CAG
certificeringen
som
værende et European Classic
Permit Meeting. Stævnet har
gennem årene fået større og
større betydning for den
danske elites bestræbelser på
at kvalificere sig til EM og VM.
Et
velbesøgt
Østerbro
Stadion kunne glæde sig over
deltagelsen af et stort antal
udenlandske topatleter, men
så absolut også et stort antal
danske topatleter. Her kan vi i
flæng nævne Anna Emilie
Møller, Benjamin Lobo Vedel,
Festus
Asante,
Janne
Nielsen, Sara Slott Petersen
samt naturligvis KIF’s egne
landsholdsfolk Astrid GlennerFrandsen, Albert Ranning og
Katrine Holten Winther.

forstyrre tidtagere mv. Efter
stævnet fik de fire piger og
fire drenge stor ros af
arrangørerne
for
deres
indsats. De blev for øvrigt
styret dygtigt af Liv.
Allerede inden stævnets
start satte flere unge KIF
atleter deres aftryk på
stævnet, idet de gik den
halve bane rundt med et flot
KIF banner. Det var et
spontant initiativ taget af
KIF’s friske unge atleter, der
forinden havde fået malet
KIF’s navn og logo i deres
ansigter af deres trænere.
Under selve stævnet kunne
man også se og høre dem,
når KIF’s atleter var i aktion.
Udover de unge atleter var
også et større antal seniorer
til stede for at heppe på
deres kammerater.

Astrid og Albert kunne ikke
helt leve op til deres nyligt
satte PR, da en modvind
drillede sprinterne aftenen
igennem,
men
begge
lykkedes flot med at komme
i 100 m finalerne, hvor
Astrid sluttede 6’er i samme
tid som Mathilde Kramer
(11.76)
efter
11.74
i
indledende. Albert sluttede
8’er i finalen i 10.69 efter
indledende tid på 10.68.
Katrine sluttede ligeledes
8’er i trespring i et stærkt
besat felt, hvor Katrine fik
12.37 som bedste notering.
En dejlig atletikaften på
Østerbro
stadion
med
stærke internationale atleter
til start. En fornøjelse at
overvære.

Udover nævnte tre aktive KIF
atleter hjalp følgende unge
KIF
talenter
til
som
kurvebærere: Fra 12-13 års
holdet: Aliya, August, Johan,
Jonathan, Samuel og Sophia.
Fra 10-11 års holdet: Emma
og Isabella. Deres opgave var
at sørge for at deltagernes tøj
bringes fra startområdet til
målområdet uden at løbe i
vejen for atleterne eller
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Danmarks p.t. bedste 400 m løber, Benjamin Lobo Vedel (Aarhus
1900), stiller op til foto med en håndfuld friske KIF-piger.
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European Games, Minsk
af Søren Sørensen

Trods en travl kalender har
Astrid også haft tid til at
deltage i European Games i
Minsk, Hviderusland. Stævnet
er en europæisk udgave af
OL, hvor atletik-disciplinen
har
undergået
en
gennemgribende renovering.
I stedet for de individuelle
konkurrencer,
som
man
kender normalt, konkurrences
nu som landshold mod 5
andre nationer i 9 fastlagte
discipliner: kvinder/mænd kort
hæk,
kvinder/mænd
kort
sprint, kvinder længde, mænd
højde, kvinder spyd, 4x400
mix stafet og så en virkelig
nyskabelse ”The Hunt”, som
afgør
hele
atletiklandskampen. I de første 8 øvelser
scorer holdene point og disse
omkonverteres så til et
forspring i sekunder, som det
førende hold får ift. de øvrige
hold under den afsluttende
”The Hunt” stafet, som bedst
kan karakteriseres som en
jagtstart. ”The Hunt” består af
en mandlig 800 m løber, en
kvindelig 600 m løber, en
mandlig 400 m løber og til slut
en kvindelig 200 m løber.
Det danske landshold blev nr.
2 i første landskamp og nr. 3 i
den anden og kvalificerede
sig dermed lige netop ikke til
finalen, men generelt gjorde
alle på holdet en god indsats.
Astrid nåede at løbe to
individuelle 100 m løb (11.73
og 11.76) samt deltog i den
første landskamps ”The Hunt”
på den afsluttende 200 meter.

”The Hunt” holdet med Astrid på 200 m, Benjamin Lobo Vedel
(Aarhus 1900) på 400 m, Helene Gottlieb (Holte) på 600 m og
Kristian Uldbjerg Hansen (Aalborg AM) på 800 m.

Astrid var med to dages mellemrum i dyst
mod 5 andre nationer og høstede hhv. en 3.
og 4.-plads på 100 m i tiderne 11.73 (-1.3) og
11.76 (-1.3).
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Kapgang
af Søren Sørensen

KIF’s kapgangsgruppe vokser
og til næste nummer af
klubbladet har kapgangstræner Klaus Nygaard lovet
at komme med en opdatering
på, hvad der sker i gruppen
for tiden.
Til
de
nyligt
afholdt
Østmesterskaber i Helsingør
blev
der
sat
både
klubrekorder
og
vundet
guldmedaljer til KIF. Læs
Benno Jensens reportage fra
stævnet på side 16.

Johan Emil Nygaard guld i
D13-klassen på 2 km i tiden
13.03 i ny klubrekord, Kevin
Jensen i D12 guld på 1 km i
tiden 7.01 og sølv til Kasper
Harder Tvelund i tiden 7.36.
Tillykke med
resultater!

de

flotte

Ved et kapgangsstævne i
Valbyparken lørdag den 22.
juni, der blev afviklet ifm. DM
i kapgang 30 km, blev der
vundet 4 guldmedaljer og 1
sølvmedalje
af
KIF’ere.
Asbjørn Birkelund guld på 10
km i D17-klassen i ny
klubrekord
56.16,
Klaus
Nygaard Jensen guld i 5 km
for Masters i tiden 31.47,

Freja Veicherts til Østmesterskaberne i
Helsingør.

Asbjørn Birkelund til samme stævne.
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Forældretræning
af Torben Laursen

Om eftermiddagen den 24.
juni havde Mini-holdets
dygtige trænerteam Liv,
Alberte og Ellen inviteret de
unge atleters familier til en
hyggelig omgang familieatletik,
hvor
forældre
søskende
og
bedsteforældre fik pulsen op. Der
blev varmet op til musik,
hvorefter der blev dystet på
forskellig vis.

Alle så ud til at hygge sig på
tværs af generationerne. Vi
vil
gentage
dette
arrangement i efteråret for
Mini-holdet, men også for
andre årgange. Rent 12-tal
til de dygtige unge trænere.
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Mangekamps-stævne på Østerbro
Ifm. DM i mangekamp for Ungdom, Senior og Veteraner i weekenden 31. august - 1. september afholder
Sparta en 3-kamp for 10-11 årige og 5-kamp for 12-13 årige, som ikke indgår i det egentlige DM. Men det
er en god mulighed for at prøve kræfter med en mangekamp for første gang i de unge årgange, og så
ovenikøbet på vores hjemmebane i trygge rammer.
Hvis man vil score point til Atletikmærket og diplom til årets præmiefest ifm. sæsonafslutningen, så er det
også en rigtig god idé at deltage i en 3-kamp eller 5-kamp i årets løb.
Tilmelding må ikke ske direkte til Sparta som nævnt i invitationen herunder, men skal ske efter aftale med
din nærmeste træner.
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KIF’s politikker - update
af Bestyrelsen

Bestyrelsen har ændret punktet i alkoholpolitikken, der pålagde KIF’s holdledere ansvaret for at unge
under 18 år ikke drikker alkohol i forbindelse med DT-turneringens afslutning. Dette pålæg er nu blevet
fjernet, hvilket gør at bestyrelsen har overtaget ansvaret. Hvordan det sikres vil blive oplyst inden DT
turneringens afslutning.

Alkohol – 18 år og derover: I konkurrencer, på træningslejre og ved træningssamlinger henstiller vi
generelt til, at der ikke indtages alkohol før alle aktiviteterne er afsluttet. Det er vores forventning at
atleterne følger holdlederes og træneres anvisninger.
Der er ligeledes forbud mod at møde frem til træning eller konkurrencer i beruset tilstand.
Alkohol – under 18 år: I KIF er der totalforbud mod indtagelse af alkohol og brug af tobaksvarer for unge
under 18 år. Dette forbud gælder alle arrangementer i KIF regi, herunder konkurrencer, træningslejre og
træningssamlinger, men også ved arrangementer i klubhus, på stadion og i Idrætshuset.
Q: "Jeg går på U18 og er udtaget til DT-finalen, som afvikles i Jylland i år - kan jeg deltage i den
efterfølgende fest, for vi skal køre sammen hjem i bussen, når festen er slut?"
A: "Ja, du kan deltage både i DT-finalen og den efterfølgende fest, men fordi du er under 18 må du ikke
indtage alkohol til festen eller under hele turen i øvrigt.
Q: "Må U18-holdet, der træner sammen med seniorerne, gå med til seniorernes afslutningsfest?"
A: "Ja, når man er fyldt 16, kan man deltage i seniorernes fest. Fordi KIF har totalt alkoholforbud for unge
under 18, må man ikke indtage alkohol, hvis man er 16-17 år og deltager i festen. Den ansvarlige for at
låne lokalet ifm. festen har ansvaret for, at dette forbud ikke overtrædes."
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Kommende TRACKS stævner arrangeret af KIF
af Michael Mørkboe

Tracks-programmet for 2019-sæsonen ligger nu klar og kan findes her.
Sæt allerede nu 2 store krydser i kalenderen: 20. juli og 10. august. Disse 2 afdelinger arrangeres af KIF
på Østerbro stadion, og hvis du ikke løber med, så er der som sædvanlig stor brug for hjælpende hænder
til disse stævner.
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Friløbet
af Birgitte Røddik

Løb/gå for en god sag
Friløbet har indledt et spændende samarbejde med Hjerteforeningen. Udover den sædvanlige 10km, er
der i år en gårute på 1 dansk mil svarende til 7,53 km.
For hver tilmeldt deltager går 20 kr. ubeskåret til Hjerteforeningen og deres kamp for mennesker med en
hjertesygdom samt udvidet forskning omkring hjertesygdomme.
Kom og støt KIF (Københavns Idrætsforening) og Hjerteforeningen
ved enten at løbe 10 km eller gå 1 dansk mil
søndag den 22. september kl. 9.30
Tilmeld familien, venner og kollegaer til Friløbet og nyd det bedste af København på denne unikke byrute,
der begynder på Østerbro Stadion og tager dig ned gennem Classensgades smukke bygninger, over til
den Lille Havfrue, rundt om Gefion-springvandet – her skilles de løbende og de gående.
De løbende fortsætter langs havnen og kan nyde udsigten til Operahuset, inden de drejer ind på
Amalienborg Slotsplads og løber tilbage gennem Kastellet, hvorefter de løber langs Sortedamsdoseringen ind gennem Fælledparken for til sidst at slutte af på Østerbro Stadion.
Gåruten fortsætter fra Gefion-springvandet forbi Den Engelske Kirke, gennem Kastellet og tilbage ad
Classensgade og Østerbrogade for til sidst at slutte af på Østerbro Stadion. De gående kan downloade
Hjerteforeningens gå-app på deres smartphones. Man skal selvfølgelig overholde færdselsreglerne.
I år vil der i prisen følge et lækkert væskebælte med, hvilket kan hentes på stadion sammen med
startnummer på selve dagen.
Vi arbejder på at skabe en god stemning i målområdet med forskellige boder, mere om dette senere.
Tilmeld dig her.
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Sponsorvæggen
af Birgitte Røddik

KIF får støtte fra flere fonde og virksomheder, der alle ønsker at deltage i arbejdet med at skabe bedre
muligheder for de mange børn, unge og seniorer, der dyrker atletik i KIF. Uden denne støtte kunne KIF
ikke fortsætte arbejdet med at skabe nye talenter, udvikle atleterne til komplette mennesker og skabe et
godt og spændende træningsmiljø.
Ønsker du at støtte klubben og komme på vores sponsorvæg, skriv da til sponsorudvalget@kif-atletik.dk

KIF takker mange gange for støtten.
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Klubrekorder
Klubrekorder slået i 2019 vil have en fast plads i nyhedsbrevet.
Klubrekorderne opdateres en gang om året på hjemmesiden både for Ungdom, Senior-kvinder og Seniormænd.

Til østmesterskaberne i Helsingør den 16. juni satte Elisabeth Røddik
Elsner en bemærkelsesværdig klubrekord i P13 hammerkast (2 kg) med et
kast på 41.87 m. Elisabeth har i juni forbedret klubrekorden med over 10
meter og er p.t. nr. 1 på den danske rangliste og nr. 5 på alle tiders
rangliste.
Nr. 2 ved stævnet i Helsingør blev Ida Caroline Mørck (Bagsværd) med
36.30 og nr. 3 Pil Nedergaard (Sparta) med 32.36.
Elisabeth har i år forbedret sig fra 31.46 med over 10 meter til nu 41.87 m.
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Stævnekalender

Trænerne vælger relevante stævner ud for hver gruppe, og disse stævner bliver meldt ud af trænerne til
medlemmerne via mails og forældremøder. Hold derfor øje med mails, nyhedsbrevet og deltag så vidt
muligt i forældremøder. Desuden hænger der en kalender i klubhuset med alle stævnerne.
KIF betaler ved de udvalgte stævner for 2 øvelser ved endagsstævner og for 3 øvelser ved
weekendstævner. Ved deltagelse i flere øvelser end dem KIF betaler for eller ved udeblivelse, sendes
der en regning til den pågældende atlets forældre.
Tilmelding til stævner sker på ophængte skemaer på opslagstavlen i Idrætshuset. Der vil blive hængt
skemaer op for hver enkelt gruppe.
Husk at påføre fulde navn, årgang og PR i de valgte øvelser.
Ønsker man at deltage i stævner, der ikke er valgt ud af trænerne, er dette for egen regning og
tilmelding aftales i samarbejde med trænerne.
For seniorerne gælder samme regler som ovenfor. Stævner udvælges i samråd med trænerne.
Tilmeldingsfrister angivet er arrangørens deadline. Tilmelding nogle dage inden (senest).
Link til DAF’s stævnekalender: http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspx

Side 30

Stævnekalender
Ungdomsstævner til udesæsonen 2019.
I tilfælde af spørgsmål kontaktes junior@kif-atletik.dk.
Tallene i de grønne felter svarer til antal øvelser betalt af KIF.
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Fysioterapi i KIF’s klubhus
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Bagside-info
Fotos i dette nummer: Michael Hyllested, Torben Laursen, Lone Dybdal, Birgitte Røddik, Deca Text & Bild.
Næste nummer udgives torsdag den 1. august. Deadline er fredag den 26. juli.
Input til næste nummer sendes til news@kif-atletik.dk.
Nyttige links og mails:
Stævneinformation og resulater:

www.imars.dk (taget i brug af Dansk Atletik-forbund i 2017)

Tidligere stævneinfo og resultater:

www.lifeonmars.dk (før 2017)

Resultater og PR for atleter over 12 år: www.statletik.dk
Fotos fra stævner:

www.flickr.com/photos/hyllestedphoto/albums

Målfotos:

http://målfoto.dk/support

KIF Youtube kanal:

https://www.youtube.com/results?search_query=atletikkif

KIF’s hjemmeside:

www.kif-atletik.dk

Tidligere numre af nyhedsbrevet:

www.kif-atletik.dk/index.php/da/nyheder/breakif-news

KIF’s facebook:

KIF-atletik

KIF’s Instagram:

@kifatletik

KIF Mini-holdets facebook:

KIF Mini

Tilmelding til ungdomsstævner:

Opslagstavlen på stadion eller ungdom@kif-atletik.dk

Bestyrelsen:

bestyrelsen@kif-atletik.dk

Udmeldelse:

Udmeldelse af KIF kan KUN ske til klubbens kasserer på mail medlem@kifatletik.dk, og således ikke blot ved at ignorere girokort og emails. Alle er
medlemmer indtil de aktivt melder sig ud.

Atletik TV:

fb.me/atletiktv og atletiktv.dk

Tøjbestilling:

https://sportyme.dk/clubme/kif-atletik/

Mobilepay:

78276

Dette nyhedsbrev rundsendes via facebookgrupper og via mail til aktive og forældre
hver den 1. i måneden.
Oplever du ikke at modtage disse mails, så
tjek dit Spam-filter for at se om mailen evt.
ligger dér.
Ellers kan nyhedsbrevene altid findes her.
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