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April er ved overgangen fra inde til
udestævner en stille måned rent
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stævnerapport
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fra
slutningen af marts, hvor Michael
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Madrid og gjorde en god figur
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ungdomssiden i år.

Én af KIF’s store profiler i 90’erne,
kasteren Michael Knudsen, er
desværre gået bort i en alt for tidlig
alder blot 51 år gammel. Michael
Knudsen står noteret for 3
klubrekorder i KIF’s historiebøger.
Læs Michael Mørkboes portræt og
mindeord på side 7.
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Michael Mørkboe under et
højdespring ved EM Masters i
Madrid i ugen op til påske.
Udover at være aktiv mastersatlet er Michael desuden
hækkeløbstræner på U18holdet, næstformand i bestyrelsen samt storleverandør af
artikler til BreaKIF News.

EM Masters (EMACI), Madrid, 19-24. marts
af Michael Mørkboe

Hvad er EMACI?
European Masters Athletics
Championships
Indoor,
forkortet
EMACI,
er
europamesterskaberne
for
Masters, Veteraner eller Supersenior, som jeg ynder at kalde
os.
Mesterskaberne
blev
afviklet fra d. 19. – 24. marts i
Madrid. Man skulle være fyldt
35 år d. 19. marts for at
deltage. Fødselsdato (og altså
ikke fødselsår) er afgørende for
hvilken
gruppe,
man
konkurrerer i. Atleterne er
inddelt i grupper med fem års
intervaller. Min gruppe er M45,
hvilket dækker over 45-49årige mænd. Der er ingen
kvalifikationskrav
ved

internationale
mesterskaber,
men der er tilsyneladende en
fornuftig
selvjustits
blandt
atleter. Det er i hvert fald ikke
så tit, jeg tænker om en
præstation, at udøveren måske
burde have valgt et andet
forum at konkurrere i. Det er
således, de færreste der
decideret falder i gennem. Der
var 3880 tilmeldte deltagere,
heraf blot 20 danskere. Jeg var
tilmeldt i femkamp, som består
af 60 m hæk, længde, kugle,
højde og 1000 m.
Optakt
Jeg undskylder på forhånd den
meget lange artikel, men der er
mange ting at fortælle. Jeg har

inddelt artiklen i afsnit, så
man kan springe lidt i det,
hvis man ikke orker hele
beretningen. Som man kunne
læse i forrige nyhedsbrev, fik
jeg en særdeles dårlig optakt
til mesterskaberne. Jeg tog til
Randers seks uger før for at
deltage
i
de
nationale
mesterskaber i femkamp,
som forberedelse til EM, men
jeg nåede kun at løbe ud af
startblokken tre gange inden
første disciplin, 60 m hæk, da
jeg
pludselig
fik
en
fibersprængning i baglåret.
Jeg kom således i kapløb
med tiden for overhovedet at
blive klar, og al specifik
disciplintræning blev lagt på

Mangekæmperne i M45 efter to af de tre heat på 1000 m. Michael er i forreste række, nr. 3 fra højre.
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hylden. Fire uger senere løb
jeg igen forsigtigt over et par
hække til træning og ugen før
EM stillede jeg en hæk op på
normal afstand og med normal
højde og løb fra startblok med
pigsko på, hen over hækken og
over en hæk mere, som stod
med en afstand, der var en
meter kortere end normalt.
Baglåret holdt og gav mig troen
på
at
jeg
ville
kunne
gennemføre.

mit arbejde, at den var rigtig
nem at manøvrere rundt i, og
det må jeg sige holdt stik. Fra
lufthavnen skulle jeg benytte tre
forskellige linjer, men det gik
slag i slag og togene kørte hele
tiden. Ikke en eneste gang i
løbet af de fem dage, jeg
tilbragte i Madrid, var der
problemer med at finde rundt.
Om aftenen ankom jeg til mit
hotel og jeg fik mig straks noget
aftensmad.

Ankomst

Faciliteterne

Jeg skulle i konkurrence
torsdag og ville godt have
været af sted onsdag, men da
jeg først kunne få et fly med
ankomst om aftenen, valgte jeg
at tage af sted tirsdag. I
lufthavnen mødte jeg Maria
Sløk Hansen fra Hvidovre, som
akkurat var blevet 35 og
dermed var startberettiget ved
mesterskaberne. Ombord på
flyveren mødte jeg desuden
Niels Uth fra Århus 1900, som
ligeledes skulle deltage i
femkamp, dog i M40, da han er
et par år yngre end mig. Niels
og jeg har mange gange
tidligere
konkurreret
i
mangekampe i de gode gamle
dage, men Niels, der flere
gange har været dansk mester,
var flere niveauer bedre end
mig dengang.

Dagen efter tog jeg ud til hallen
for
at
blive
akkrediteret,
besigtige banerne, få styr på
regler om callroom og alt, hvad
der var relevant for min
konkurrence
dagen
efter.
Derudover ville jeg også gerne
se de andre danskere i aktion.
Jeg var dog bevidst om at jeg
ikke skulle tilbringe hele dagen
derude, da det var vigtigt at
holde fokus på min egen
konkurrence.

I lufthavnen hoppede Maria og
jeg på metroen, som havde
ikke færre end 10 forskellige
linjer. Jeg havde på forhånd
fået at vide af stedkendte fra

Hallen, vi skulle konkurrere i,
var
imponerende.
Som
københavneratlet skal der ikke
så meget til, før jeg spærrer
øjnene op, og jeg stod da også
i Randers seks uger tidligere og
følte
mig
som
en
mindreværdsatlet, da jeg så
den hal, de har bygget der. I
Madrid var det endnu flottere!
Seks
rundbaner
og
tilskuerpladser
hele
vejen
rundt. Under banen var der
callroom og et område, man
kunne varme op i. Der var

endda anlagt kunststof på
trappetrinnene, så man kunne
gå fra callroom og blive ført
op til banen i pigsko.
Aftenen inden
Vi var jo ikke mange
danskere af sted, men
onsdag
aften blev
der
planlagt fællesspisning og
selv om jeg havde fokus på
min
egen
konkurrence,
tænkte jeg at jeg jo skulle
have noget at spise, og at det
ville være rart at få snakket
med de andre danskere.
Nogle af de andre kom
direkte fra konkurrence for at
spise med, heriblandt den
tidligere
europamester
Christian
Trajkovski
fra
Sparta,
som
havde
marginalerne mod sig, da der
skulle deles medaljer ud. En
sølle hundrededel skilte ham
fra
bronzemedaljen.
Jeg
forlod selskabet allerede ved
21-tiden, og på hotellet
gennemgik jeg alle fem
discipliner og lagde udstyr
klar i den rækkefølge, jeg
skulle
bruge
det.
Det
indbefattede
bl.a.
fem
forskellige
par
sko,
landsholdsdragt
med
startnummer på forsiden og
bagsiden,
sportstape
til
markering af tilløb og andre
småting, som måske kunne
blive brugbare.
Konkurrencedag
Jeg var begunstiget af et (for
mig)
næsten
perfekt
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starttidspunkt. 60 m hæk, som
var
første
disciplin,
var
programsat til kl. 11:25, hvilket
betød at jeg kunne stå op til
normal tid, spise morgenmad,
starte dagen stille og roligt og
herefter tage ud til hallen. I mit
hoved planlægger jeg altid et
tidspunkt at begynde opvarmningen, og det er en evig kamp
i mit hoved ikke at begynde før
det tidspunkt i min iver for at
komme i gang. Der var mange
atleter, der var i gang med
opvarmningen og pladsen var
lidt trang, men jeg er jo god til
at smyge mig rundt, og
opvarmningen forløb planmæssigt. Jeg var første mand i
callroom, og her mødte jeg et
par gamle kendinge fra WMACI
2014 i Budapest (inde-VM). En
af anden af mine konkurrenter
var i øvrigt en tidligere
spartaner, Jason Newell, som
jeg kunne regne ud havde
deltaget ved de samme
ungdomsmesterskaber
som
mig selv for mere end 25 år
siden!
60 m hæk
Dagens første disciplin var den,
jeg var mest nervøs for. Skulle
baglårsskaden bryde op, var
det mest sandsynligt, at det
ville ske i hækkeløbet. I
hækkeløb er den største
udfordring nok ”at holde tre
skridt”, det vil sige løbe med en
skridtlængde, der er lang nok til
at man kun skal bruge tre skridt
mellem hækkene. Det har

aldrig været et problem for mig
… i hvert fald ikke før jeg kom
godt op i 30’erne, men jeg
kunne godt regne ud, at jeg
ikke kunne nøjes med at løbe
95 %, for så ville det ikke kunne
lade sig gøre. Strategien blev
derfor en kontrolleret offensiv
op til første hæk, så jeg kunne
køre på cruise control resten af
vejen. Som sagt, så gjort.
Baglåret klarede sig over første
hæk, og herefter kunne jeg
løbe sikkert resten af vejen.
Jeg var rigtig, rigtig glad for at
komme
uskadt
over
målstregen, og som det altid er,
kunne
jeg
efterfølgende
alligevel ikke lade være med at
ærgre mig lidt over tiden 10.05,
som rakte til en 4.-plads i
heatet. Selv om der var et
stykke ned til de 9.47, jeg løb i
Budapest, kunne det have
været meget rart at komme
under 10. Resultatet rakte til en
18.-plads ud af 39 deltagere.
Længde
I de følgende tre discipliner var
jeg på helt usikker grund. Jeg
havde ikke været i stand til at
lave
tilløbstræning
til
længdespring, så jeg måtte
forlade mig på mit tilløb fra
gamle dage. Det var et
fornuftigt udgangspunkt, men
det lykkedes ikke i et eneste af
mine tre forsøg at ramme
planken. Jeg havde følelsen af
at få et rigtig godt løft i mine
spring, så jeg var lettere rystet
over at ingen … jeg gentager:

Ingen af mine spring var over
5 m. Av, av, av, det gjorde
ondt på stoltheden. Så kan
det godt være, at jeg ikke
ramte planken og at jeg løb
tilløbet med håndbremsen
trukket, men efter 4.93, 4.92
og 4.95 tror jeg lige der er en,
der skal få sig et reality
check. Til sammenligning
sprang jeg 5.54 i Budapest.
De 4.95 placerede mig som
nr. 23
Kugle
Inden kuglestød fik jeg spist
lidt mad og måtte trods alt
glæde mig over stadig at
være med. Kuglestød er lidt
min gratis disciplin. Selv om
jeg gerne vil støde så langt
som muligt, ved jeg godt at
det ikke er her, jeg kan
forvente store præstationer.
Således blev jeg tredjesidst af
29 deltagere i kuglestød i
Budapest med 8.83. Denne
gang lagde jeg ud med 7.29
og spærrede øjnene op som i
længde. Jeg havde troet at
jeg kunne støde 8 m på
renomméet. I 2. forsøg gik
det en del bedre, 7.86 og
sidste stød, som egentlig
føltes bedre, var 7.67. Jeg
kunne så glæde mig over at i
min nye gruppe, M45, var
niveauet heldigvis faldet,
således at jeg stødte længere
end
hele
8
af
mine
konkurrenter.
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Kæmpe fordel i højde
Femkampens fjerde disciplin,
højdespring, gav en hel del
udfordringer.
Konkurrencen
blev afviklet samtidig med at
der
skulle
springes
længdespring
og
løbes
hækkeløb på tværs af banen!
Der
stod
således
flere
traffikofficials (har I husket at
melde jer til KIFs uddannelse?)
med flag og viste, hvem der nu
havde forkørselsret, ligesom
der jævnligt blev stillet hække
ind på banen. Konkurrencen
blev således afbrudt hele tiden
og hver springhøjde blev en
opvarmning i sig selv. Det må
helt sikkert have taget pippet
fra flere af mine modstandere,
men det prellede fuldstændigt
af på mig, jeg træner nemlig på
Østerbro Stadion, hvor man
hele tiden skal holde øje med
atleter og redskaber fra alle
verdenshjørner. Der havde jeg
altså en kæmpe fordel. Som i
længde havde jeg også her
følelsen
at
være
super
spændstig. Jeg startede dog
helt nede på 1.36, eftersom
højdespring er umuligt at træne
i København om vinteren, så
jeg skulle bruge nogle spring
på de lave højder for at fange
teknikken igen. Det fungerede
rigtig godt, og da jeg klarede
1.60, var målsætningen nået.
Jeg kunne dog mærke at jo
højere overliggeren blev sat op,
jo
mere
skulle
baglåret
presses, så da jeg klarede 1.63
i første forsøg, valgte jeg at gå

ud
af
konkurrencen
og
koncentrere mig om den sidste
disciplin, 1000 m. De 1.63 gav
en 11.-plads.
Markante forsinkelser
Da 1000 meteren skulle løbes,
var
konkurrencen
blevet
forsinket i alt 2.5 timer. Det var
ikke kun pga. at højdespring
hele tiden blev afbrudt, men
også lige så meget at
dommerne havde deres hyr
med at holde styr på hvem, der
stod over hvilke højder, og
hvem der ikke var gået ind i
konkurrencen
endnu.
Derudover var de heller ikke så
fortrolige med registreringen af
resultaterne, så det tog alt
sammen tid. Vi havde således
været i gang i 8.5 timer, da
sidste disciplin skulle sættes i
gang. Af hensyn til mit baglår
holdt jeg ingen pauser i løbet af
den
lange
højdespringskonkurrence af frygt for ikke at
kunne varme det op igen. Jeg
brugte
således
alle
afbrydelserne til at jogge frem
og tilbage, svinge ben og lave
smidighedsøvelser. Det vidste
jeg godt, jeg ville komme til at
betale en pris for på 1000 m,
og da jeg stadig var lidt nervøs
for baglåret, annoncerede jeg
over for mine ”medløbere” at
jeg ville lægge skema til 3 min.
Mørkboe-ekspressen
igen

kører

Da starten i mit heat gik, var
der en ester, der strøg af sted.
Han trak delvist to andre med

sig, og jeg lagde mig på 4.pladsen. Jeg rundede første
omgang i 35-36 sekunder og
kunne mærke at forlårene var
lige lovlig møre efter de
mange strabadser. I løbet af
en omgang eller to, fik jeg
kontakt med løberen i 3.
position, og vidste godt, at
skulle jeg holde de 3 min.,
skulle jeg ikke vente længe
med at gå forbi. Som sagt, så
gjort. Halvanden omgang før
mål fik jeg kontakt med
løberen i 2. position og gik
forbi ham. Esteren havde
stadig et ret stort forspring, og
hver gang han rundede en
omgang, standsede tidtagningsuret og gav hans
mellemtid. Jeg var således
nødt til at tælle sekunder inde
i mit hoved for at have en ide
om hvordan jeg lå i forhold til
mit skema. Ud på sidste
omgang klokkede esteren en
tid på 2.17, og jeg talte mig
frem til at jeg var 7-8
sekunder efter, så der skulle
arbejdes for det på de sidste
200 m. Esteren gik rimelig
meget ned, men holdt en tid
på 2.57.76 i mål … og mig?
Ja, det er ikke for ingenting at
jeg bliver kaldt Mørkboeekspressen (primært af mig
selv), man kan nemlig stille et
ur efter mig. Jeg kom i mål i
3.00.04, som den 3.-hurtigste
i
alle
heat.
Det
gav
selvfølgelig lidt avancement i
den samlede stilling, hvor jeg
scorede 3134 p. og endte på
en 16.-plads af de 39.
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Motivationen i top
Når man kommer fra lille atletikDanmark og specielt det endnu
mindre mangekamps-Danmark,
er det en fantastisk oplevelse at
deltage
i
internationale
mesterskaber. En konkurrence
med 39 mangekæmpere er ca.
tre gange flere end det højeste
antal, jeg nogensinde har
konkurreret mod i Danmark, og
specielt i Masters-sammenhæng
mærker man en kæmpe forskel
på internationale og nationale
stævner. Jeg kan varmt anbefale

at dyrke det, selv om det
selvfølgelig ikke er billigt at
rejse ud. Mit næste store mål er
inde-VM i Torun, Polen i 2019.
Det ligger i slutningen af marts.
Inden da er der NM i Borås i juli
måned, som jeg overvejer at
tage til og i september måned
er der udendørs-VM i Malaga.
Sidstnævnte har jeg allerede
nu besluttet at droppe, da det
ligger for tæt på Torun 2019.

det er sjovere at være flere af
sted. Om ikke andet er der
forhåbentlig
nogen,
der
tænker at når ham Mørkboe
kan blive nr. 16, så kan jeg
sgu også være med.

Jeg håber at jeg kan være med
til at lokke andre danske
veteraner med til udlandet for

Det havde krævet en større brystkasse at dippe sig under de 3 min. på 1000 m.
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af Michael Mørkboe

Michael Knudsen, 10. februar
1967 – 21. marts 2018
Da jeg sent om aftenen torsdag
d. 22. marts kom tilbage til
hotellet i Madrid efter en lang
mangekamp ved EM for
masters, fik jeg nyheden om at
KIF’s bedste hammerkaster
gennem
tiden,
Michael
Knudsen, var gået bort dagen
før, kun 51 år gammel. Jeg fik
et chok, da jeg ikke vidste, hvor
galt det havde været fat med
ham.
Michael
havde
modermærkekræft
og
den
sidste tid blev tilbragt på
hospice, hvor familien var
samlet om ham.
Michael startede til atletik i KIF
i en sen alder. Han var i midten

af tyverne, da han i 1992 blev
indmeldt, men han viste hurtigt
at han havde flair for specielt
kast, og han faldt hurtigt til i
KIF.
I 1995 blev han kæreste med
Ulla Pii Johannessen (som
sidenhen har ændret navn til
Smillah).
Jeg
husker
nogenlunde tidspunktet, fordi
det kun var få måneder efter
Kristine og jeg fandt sammen,
og fordi han fortalte mig det i
bussen (hans motorcykel må
have været indisponibel den
dag) uden at gå i for mange
detaljer.
I midten af halvfemserne
lavede KIF en satsning på

kastersiden og fik en svensk
kastetræner Ronny Kvist til
klubben. Han fik banket et
kastermiljø op i KIF med
Michael Knudsen som en
central
person.
Michael
udviklede sig med hastige
skridt
i
takt
med
at
kastegruppen blev større og
større. Hans træner skiftede
et par gange undervejs, men
Michael
fortsatte
sin
fremgang. I 1996 vandt
Michael sin første DMmedalje ved DM i Odense i
hammerkast med det pæne
resultat, 60.00.
Michael vandt mange DMmedaljer
i
hammerkast,
vægtkast og kaste-femkamp,

Michael Knudsen i 1995 med sit foretrukne atletikredskab, hammeren.
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og i en æra, som var domineret
af de to Jan’er, Jan Cordius og
Jan Bielecki (Fredensborg og
Bagsværd for sidenhen at ende
i Sparta), blev det til et hav af
bronzemedaljer. Men i 1999
blev det såmænd til guld og
dermed et dansk mesterskab i
vægtkast. Med den gamle 15
kg vægt (i dag kaster man med
15.89 kg) lykkedes det ham
sågar at kaste over 20 m!!
Michael var i mange år
desuden en af de vigtigste
brikker på herrernes DT-hold,
som avancerede op gennem
halvfemserne og i 1999 vandt
den første medalje i 30 år, da vi
efter dramaet i Lyngby kunne
juble over bronzemedaljerne.
Michaels sidste konkurrence
var DT-finalen i Hvidovre d. 11.
september 2010. Jeg skulle
kaste hammerkast sammen
med ham og var begyndt min

egen opvarmning, mens jeg
spejdede forgæves efter ham.
Det viste sig at han havde taget
fejl af starttidspunktet (med to
timer), men heldigvis fangede
vi ham over telefonen og i huj
og hast indfandt han sig på
Hvidovre
Stadion,
hvor
hammerkastkonkurrencen
”heldigvis” var blevet forsinket.
Michael fik nærmest ingen
opvarmning og fik misbrugt fire
forsøg, inden han i 5. kast
sendte hammeren ud på 48.25
og sikrede holdet en del flere
point end mine 27.86 ville have
gjort.
Selv om Michael og jeg ikke var
en
del
af
det
samme
træningsmiljø (han var kaster
og jeg var hækkeløber), så vi jo
hinanden ofte, da vi begge
brugte mange timer om ugen
på
stadion.
Vores
veje

krydsedes ofte i nr. 100, som
var en vægtkælder ved
Svømmehallen. Det var et
ramponeret og beskidt lokale,
som sikkert ikke har været
særligt sundt at befinde sig i
længere tid ad gangen.
Michael fik tilladelse af
stadion til selv at konstruere
et stativ til benbøjninger, og
det blev flittigt brugt af
sprintere,
springere
og
kastere i mange år.
Som det jeg nu kan bedst, er
mit bidrag til Michaels minde
tabellen på næste side over
hans resultater gennem de
mange år i KIF, det blev til.
Michael er stadig indehaver
af
klubrekorderne
i
hammerkast, vægtkast og
kastefemkamp.
Jeg må indrømme at det har
været hårdt at skrive denne
artikel og har måttet gøre det
i flere omgange, men jeg vil
runde af med at sende de
bedste tanker til Smillah og
deres familie.
Æret være Michaels minde.

Michael Knudsen i konkurrence i hammerkast.
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Michael Knudsens årsbedste i perioden
1992-2010. De 3 gule markeringer er
gældende klubrekorder i KIF.

Michael Knudsen og Johnny Andersen poserer på Østerbro Stadion

De fleste af herrerne fra DT-holdet i Lyngby 1996. Michael Knudsen bagerst, nr. 2 fra højre.
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Sparta børnestævne, 13. marts
af Mirvat Sayed, træner Nano/Mikro (op til 9 år)

Tirsdag den 13/3 afholdt Sparta
et indendørsstævne i Spartahallen. Det var et hyggeligt
stævne for de alleryngste, som
fik mulighed for at prøve kræfter
med kuglestød, længdespring,
40 m løb samt højdespring.
KIF Mikro og KIF Nano deltog
med 3 drenge og 8 piger, hvoraf
2 var fra KIF Nano. Mange af
børnene deltog for første gang
og var derfor meget spændte før
og under hele arrangementet.
Der var masser af tilskuere:
Forældre, søskende, venner, ja

selv bedsteforældre heppede
på sidelinjen, men grundet den
alt
for
store
menneskemængde, blev alle tilskuere
bedt om at stå på de rigtige
tilskuerpladser for at give plads
til alle atleterne, trænerne samt
dommerne.
Sophie Brandt kom på en flot 2.
plads i 40 m løb med et resultat
på 7.34 og sprang 3.05, hvilket
gav hende en 5. plads blandt
33 piger.
Lauritz Leer fra Nano vandt 1.
heat på 40 m løb og endte på

en 4. plads med tiden 8.45.
Lauritz har tidligere deltaget i
Kronborg, hvor han sprang
2.12. Det blev til en PR under
Sparta stævnet med 2.35.
De fleste havde en rigtig god
oplevelse og deltager helt
sikkert igen næste gang der
er et nyt stævne. Dog vil vi
opfordre flere at deltage
såfremt der kun er én dreng
eller pige med fra én årgang.
Det er nogen gange rart at
have en kammerat med fra
KIF når man dyster mod
andre klubber med atleter
man ikke kender.

Lauritz Leer under Kronborg Games 2 var også med til
Spartas børnestævne den 13. marts i Sparta-hallen.
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Glostrup Games, 28. april
af Torben Peter Laursen

Glostrup Games 2018
7 friske og talentfulde
KIF’ere i alderen 10-18 år
deltog i Glostrup Games
lørdag d. 28. april. Selv om
det var et beskedent antal,
blev der sat en del
personlige rekorder (PR)
samt en enkelt klubrekord.
I 2017 blev Glostrup Games
skæmmet at kulde, regn og
blæst, der gjorde forholdene
meget dårlige for atleterne,
men i år viste vejrguderne
sig fra deres gode side. Så

Glostrup games blev en god
oplevelse for både atleter
og tilskuere. Der var i år
deltagere fra ca. 20 danske
og
tyske
foreninger.
Arrangørerne fra Glostrup
Idræts Club skal have ros
for at skabe gode rammer
for stævnet.
I drenge 10-11 år viste
Kevin Jensen sit alsidige
talent, idet han vandt
medaljer i 5 discipliner. I
kuglestød stødte Kevin
næsten op til sin PR, idet
han stødte 9.12 m, hvilket

rakte til en flot guldmedalje.
I boldkast (145 gram)
skabte
Kevin
store
problemer for arrangørerne,
idet deres målebånd kun
var på 50 m. Kevin kastede
imidlertid 52.04 m meter,
så arrangørerne måtte finde
et ekstra målebånd frem.
Dette kast vil indgå i KIF’s
historiebøger, idet det var
klubrekord for 11 årige
drenge.
Den
hidtidige
rekord var på 48.55 m. Den
blev sat i 2004 af Andreas
Trajkovski.

Aliya Dahl og Emma King kom begge i finalen på 60 m for P11 og klarede sig fint til stævnet.
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Glostrup Games, 28. april

Udover guldmedaljer vandt
Kevin sølv i både 200 m og i
højdespring,
hvor
han
tangerede sin PR på 1.26 m.
Desuden vandt han bronze i 60
m. En fantastisk præstation af
Kevin der lover godt for
fremtiden. Marvin Jensen i
samme aldersklasse kunne
ikke leve helt op til tidligere
opnåede
resultater,
men
alligevel blev det en god dag
for Marvin, idet han opnåede
pæne placeringer i flere
discipliner.
I drenge 12-13 år vandt Leon
Hamann en flot guldmedalje i
boldkast med et kast på 38.70
m. Desuden blev det til pæne
placeringer i 200 m samt i
længdespring.

Christoffer Bak Åndahl deltog i
højdespring
uden
for
konkurrence med et spring på
1.75 m.
I piger 10-11 år vandt Emma
King sølvmedalje i kuglestød.
Emma stødte 6.20 m, hvilket
var en forbedring af hendes PR
med ikke mindre end 84 cm. I
længdespring vandt Emma
bronze med et spring på 3.90
m, hvilket var en forbedring af
hendes PR med 7 cm. 60 m løb
Emma på tiden 9.73, hvilket var
1/100 fra hendes PR. Det rakte
til en finaleplads, hvor det blev
til en 6. plads. Til slut løb
Emma 200 m for første gang i
tiden 34.74, hvilket rakte til en
10. plads. Alt i alt en flot

præstation af Emma, der blev
10 år i februar.
Aliya Dahl fik en flot debut i
piger 10-11 år. 60 m løb
Aliya på 9.93, hvilket rakte til
en flot finaleplads, hvor Aliya
opnåede en 8. plads. I 200 m
vandt Aliya sit heat i den fine
tid 33.57. Du kan læse mere
om Aliya i et miniportræt på
næste side.
I piger 12-13 år satte Mikaela
Medina Sørensen tre flotte
PR. I højdespring sprang
Mikaela flotte 1.40 m, hvilket
var en forbedring af hendes
PR med 3 cm. Det rakte til en
flot sølvmedalje. I længdespring viste målebåndet 4.58
m, hvilket var en PR
forbedring på imponerende
23 cm. Det rakte til en
placering som nr. 6 i et stærkt
besat felt. 200 m endte med
en 4.-plads i tiden 30.31,
ligeledes PR.
Alt i alt hentede de dygtige
KIF’ere 3 guldmedaljer, 4
sølvmedaljer
og
2
bronzemedaljer. Der blev sat
6 PR.
Det er indtrykket, at atleterne
havde en rigtig god dag, hvor
der også blev tid til at hygge
med andre atleter samt med
søskende,
forældre
og
bedsteforældre.

Leon Hamann guld i boldkast i D13-gruppen
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Miniportræt
KIF’er

af

en

ny

Aliya Dahl, der bliver 11 år
til november, er ny atlet
blandt de 10-11 årige piger.
Aliya har ikke tidligere
dyrket atletik eller anden
sport i en idrætsklub, men
siden hun var 5 år, har hun
været glad for at løbe. Aliya
boede i en periode på 10
måneder i USA, hvor hun
også løb meget. Glostrup
Games var Aliya’s første
udendørs stævne. Flotte
resultater på både 60 m og
200 m viser, at Aliya er en
talentfuld atlet, som vi i KIF
ser frem til at følge
fremover. I 60 m kom Aliya i
finalen, hvilket er meget flot

for en debutant. I 200 m
vandt Aliya sit heat og vandt
dermed sin første medalje.
Aliya søgte oprindeligt om
optagelse i Sparta, men da
der var ventetid, startede
hun i stedet i KIF. Det var
hendes plan at blive i KIF
indtil hun kunne blive
medlem af Sparta. Men
heldigvis er Aliya blevet så
glad
for
det
gode
kammeratskab i KIF, at hun
har besluttet at forblive i
KIF.
Aliya
finder,
at
træningen er en god
blanding, der også giver
plads til at have det sjovt.
Hun kunne dog godt tænke

sig en lidt hårdere træning
samt
fokusering
på
discipliner i tiden op til
konkurrencer.
Hidtil har Aliya koncentreret
sig om løb, men hun glæder
sig også til at komme i gang
med især højdespring, men
også længdespring vil hun
give en chance.
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Brødrene Marvin og Kevin Jensen (D11) lavede
mange gode resultater til stævnet, flottest var Kevins
boldkast på 52.04 m hvilket er ny klubrekord.

Bente Leisner er efter mange år i KIF nu tilknyttet Glostrup IC og havde bl.a.
travlt under stævnet med at uddele medaljer til dygtige KIF’ere. Her har Mikaela
Medina Sørensen vundet sølv i P13 højdespring med 1.40.
Side 14

Nordisk skolestævne kvalifikation
af Søren Sørensen

FEMKAMP PÅ ÅRETS HIDTIL VARMESTE DAG
4 friske KIF'ere var til udtagelsesstævne til Nordisk Skoleidræt den 19. april på stadion. Mikaela,
Elisabeth, Bastian og Leon knoklede med 5 discipliner på blot 4 timer:
100 m
Højde
Længde
Kugle
800 m (som trak tænder ud på alle!)
Godt kæmpet allesammen og godt at se KIF repræsenteret ved dette arrangement, der fejrer 70 års
jubilæum i år. Nordisk Skolestævne er et samarbejde mellem København, Stockholm, Oslo, Helsinki og
Reykjaviks kommuner. Arrangementet går på skift mellem de 5 nordiske hovedstæder. Det startede i
efterkrigsårene for at styrke samarbejdet på det sportslige plan mellem de nordiske lande og har fortsat
lige siden til stor glæde for mange ungdomsatleter. Der dystes i atletik, fodbold og håndbold.
Leon Hamann og Mikaela Medina Sørensen kvalificerede sig til finalestævnet og repræsenterer KIF og
København ved stævnet, som i år afvikles i København på Østerbro stadion i ugen 28. maj til 1. juni.

Mikaela, Elisabeth, Bastian og Leon fra 12-13 års-holdet kæmpede i varmen med 5 discipliner.
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Nyt fra holdene - Sprintgruppen
af Lauge Laugesen

Senior Sprintholdet går nu ind i den
afgørende træningsfase frem mod de
tidlige stævner og skal til at vise hvad
de har lavet hele vinteren, hvis de vil
på DT-holdet (indledende kvalifikation
19. maj i Skive) og generelt vil lave
nogle gode resultater. Gruppens
trænerteam består nu af undertegnede
med det overordnede ansvar og Jacob
Wolfgang samt Wilson Kipketer som
assistenter - stærke assistenter at
have i gruppen må jeg sige - tidligere
DM medaljetager på 100m Wolfgang
og verdensrekordholder 800m Wilson.

De fleste aktive åbner sæsonen i
Tårnby 5-6. maj, men ellers skulle alle
gerne være igang efter DT i Skive.
Spændende bliver det at se hvor
gruppens danske topnavne navne
som Jannick Bagge og Albert Ranning
står og Astrid Glenner der formentlig
debuterer i USA. Men også hvad de
nye kan præstere og selvfølgelig om
de rutinerede kræfter Jacob Wolfgang
og Stafet-Brian Jørgensen stadig kan
hamle op med de unge!

KIF’s hurtigste sprinter Albert Ranning bliver spændende at følge i år. Albert løb i PR 22.22 på 200 m i Gøteborg
indendørs i begyndelsen af februar. Her er Albert under DMU-Inde i Skive 24. februar, hvor det blev til guld på 200 m.
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Nyt fra holdene - U18
af Mikkel Hansen

På U18 holdet nærmer vi os så
småt det første udendørsstævne – vi tager fat på
sæsonen d. 5. og 6. maj ved
Tårnby Games. Derudover
kommer stævnerne som perler
på en snor og sæsonen indtil
sommerferien
vil
udover
Tårnby Games bestå af
Copenhagen Open i Hvidovre,
Øst mesterskaberne, DMU hold
og Världsungdomsspelen i
Göteborg.
Siden sidst har vi også haft
besøg af en diætist, som kom
og fortalte om vigtigheden af at
spise rigtigt og rigeligt, når man
træner så meget som vores
aktive gør. Et citat fra diætisten
var ”Når I piger sidder og
kigger på jeres veninder i
klassen, som sidder med deres
lille salat, så skal I faktisk spise

lige så meget, som de store
drenge, som ikke dyrker idræt –
og I drenge skal jo så spise
endnu mere end det”.
Vi håber de unge og de
fremmødte
forældre
blev
inspireret af foredraget og
vigtigheden af kosten, når man
træner så meget.
Herudover er der ikke sket
meget siden sidst – da vi lige
nu bare er i fuld gang med
forberedelserne til sæsonen.
Men én ting er sikkert – vi
glæder os til at se hvad det kan
blive til – for stemningen og
seriøsiteten har på det seneste
fået et løft.
Der er også et par tiltag/
arrangementer på vej – men
dette lader vi stå som en lille
teaser…

Fuld aktivitet på U18-holdet 2. påskedag
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Nyt fra holdene - Ungdomsholdet
At vi går lysere tider i møde er ikke mindst atletikfolket taknemmelige for. Disse to billeder er skudt med
præcis 1 måneds mellemrum, 2. marts og 2. april, under Ungdomsholdets vinter– og forårstræning.
KIF’s hoffotograf Birgitte Røddik har været på pletten begge gange.
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Ungdomstrænerkursus
af Birgitte Røddik

Lørdag formiddag 21. april blev
kaffen hældt på kander, kopper
og glas sat på bordene og duften
af varme croissanter bredte sig i
klubhuset. Ind ad døren træder
den altid storsmilende Wilson,
klar til at tage hul på KIF’s
trænerkurser
for
ungdomstrænerne. Der gik ikke lang tid,
før alle pladser omkring bordene
var taget og Wilson kunne byde
velkommen til de fremmødte
ungdomstrænere.
Wilson fortalte om sin egen tid
som aktiv og om hans forhold til
de forskellige trænere, der var
med til at forme hans karriere
som verdens bedste 800m løber

og udvikle ham til den løber han
blev. Grunden til dette var netop
at fortælle hvor vigtig trænerens
rolle er over for atleterne, selv
over for de yngste atleter. Der
blev nikket og lyttet godt blandt
trænerne, og der blev stillet
mange spørgsmål. Fokus var på
hvordan og hvorfor vi skal
ensrette træningen, så de unge
allerede i en meget tidlig alder
lærer at beherske øvelserne og
bruge kroppen på den rigtige
måde,
så
deres
løb
og
bevægelse bliver optimeret. Der
blev vist slides som viste hvordan
vi kan udvikle atleterne op
gennem alderen.
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Ungdomstrænerkursus
Der blev dækket op til frokost,
og foredraget af Wilson havde
givet
god
appetit
og
tallerkenerne blev fyldt op. For
at udnytte tiden bedst muligt,
gik næste foredragsholder på
mens der blev spist. Louise
Bretton Meyer er uddannet
sportspsykolog og fortalte om
hvordan trænerne kan arbejde
med
atleternes
mentale
situation, hvordan de kan
ændre atleternes mindset fra
negativ til positiv og hvordan
trænerne skal tænke over
deres kropssprog og toneleje
når de giver feedback til
atleten.
Louise
brugte
trænernes egne oplevelser til at

fortælle hvor vigtigt et positiv
mindset er, selv for de helt små
atleter, for at kunne præstere
og udvikle sig. Det er kun i det
positive mindset, at atleterne
kan udvikle sig og lære nyt.
Desuden faldt snakken på
hvordan
forældrene
kan
påvirke atleterne negativt og
hvor vigtigt det er at skabe en
dialog med forældrene om,
hvordan de kan være med til at
ændre atleternes oplevelse og
udvikling. Vi skal altid huske at
det skal være sjovt, for hvis det
ikke er sjovt mere, kommer de
unge ikke til at udvikle sig, og
de vil efterhånden falde fra og

det vil vi helst undgå. Det er
også vigtigt at børnene og de
unge får lov at udvikle sig i
deres eget tempo og ikke
bliver presset til at yde og
vinde for at få anerkendelse
af forældrene.
Dette var en meget kort
beretning fra det første
trænerkursus i KIF. Kurserne
skal videreudvikles så vi hele
tiden kan udvikle trænerne og
sørge for at de kan træne og
udvikle vores atleter på den
bedste måde, både så vi får
dygtige atleter, og vi får
atleter som har lyst til at blive
i sporten lang tid fremover.
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Workshop - Tænketank om Indtægtsmuligheder
af Birgitte Røddik og Michael Mørkboe

Det er ingen hemmelighed at
indtægterne i KIF de sidste år
har været for nedadgående.

laves handlingsplaner, og der
skal findes personer, som vil
tage ansvar for tiltagene.

Derfor er der taget initiativ fra
bestyrelsen til at invitere
klubbens
medlemmer
og
forældre til en workshop, hvor
der skulle en masse ideer på
bordet, om hvordan der kunne
skabes
nye
indtægtsmuligheder.

Vi talte også om, hvordan vi
kan drage fordel af alle de
kompetencer, der er blandt
medlemmerne og forældrene,
og om hvordan vi får alle til at
hjælpe med, så vi kan få
udviklet og forbedret KIF´s
økonomiske situation.

Torsdag aften mødtes en god
blanding af aktive medlemmer,
bestyrelsesmedlemmer
og
forældre til en diskussion om
nye indtægtsmuligheder. Dette
var det første møde af sin art,
og der vil løbende komme nye
møder, hvor alle er velkomne
til at byde ind.

Så
kære
forældre
og
medlemmer, vi håber meget,
at I vil byde ind på nogle
opgaver/projekter, men der vil
komme
meget
mere
information ud senere, når
udvalgte ideer er konkretiseret
og præciseret.

Mødet foregik på den måde, at
der først blev der budt ind med
en masse ideer. Derefter gik vi
ud i mindre grupper for at
diskutere de bedste af disse
ideer, og hvordan de kunne
blive ført ud i livet. Det hele
endte op i nogle konkrete
tiltag, som vi senere skal have
uddybet og beskrevet. Der skal

I listen til højre er der anført
nogle af de idéer, der blev
diskuteret på workshoppen.
Hvis du sidder og tænker, at
du kan byde ind med erfaring
og viden om nogle af
punkterne, eller at du ønsker
at deltage på næste workshop,
da er du meget velkommen til
at kontakte bestyrelsen på
bestyrelsen@kif-atletik.dk.

Sponsorer – hvordan gør vi
os attraktive?
Mikrosponsorater
Reklamer i KIF/klubhuset
Navneskilte
støttemedlemmer

på

Flere E-løbs deltagere
Crowd Funding af projekter
Fondsstøtte til projekter og
materialer
Loppemarked
Banko/Lillebror
tombola

lodder/

Motionsatletik
Udvidelse af
aktiviteterne

atletikskole-

Støttemedlemmer
Afvikling af kurser i klubhus
i dagtimerne
Sportschef
Virksomhedsarrangementer
m.fl.

Næste møde i
tænketanken
afholdes
MANDAG DEN 7.
MAJ KL. 19.15
i KIF’s klubhus
Alle er velkomne!
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Redaktionsmøde
af Birgitte Røddik

Referat fra møde den 19. april omkring
Nyhedsbrevet
Tilstede: Søren Sørensen, Mikkel Hansen,
Kathrine Holten, Benno Jensen, Torben
Laursen, Thomas Ringsted, Søren Brasen og
Birgitte Røddik (referant).
Søren S. indledte med at fortælle at formålet
med mødet er at forbedre og optimere
nyhedsbrevet, så blandt andet seniorerne er
bedre og mere repræsenteret. Input til
nyhedsbrevet er primært kommet fra Søren
Sørensen, Mikkel Hansen, Michael Mørkboe
og Birgitte Røddik. Lauge Laugesen er udover
Mikkel Hansen den eneste træner som har
leveret stof til bladet.
Thomas Ringsted roste bladet og fortalte, at
han har fået mange henvendelser fra folk, der
er glade for nyhedsbrevet, bla. Peter Schnoor
(stifter af e-løbet).
Katrine fortalte, at seniorerne ikke har været
klar over behovet for deres bidrag og de vil
gerne levere stof fra seniorernes stævner. Der
skal generelt være en bedre og mere åben
kommunikation.
Der blev talt om, at i begyndelsen af hver
måned, laver Søren S. et udkast med de
indlæg der kommer i næste måned, og der
bliver sat navn på de forskellige indlæg og
deadline. På den måde ved alle hvad de skal
levere og hvornår. Alle er med til at komme
med input til indlæg til bladet.

Ungdomstrænerne skal bruge bladet mere til at
fortælle hvorfor og hvordan de træner som Mikkel
gør med U18-holdet.
Præsentation af alle trænerne og bestyrelsen
Evt. månedens profil – atlet – træner – forældre
KIF stafetten, et interview af en atlet af en anden
efter en standard form og den interviewede vælger
selv den næste, men ikke en man kender/træner
med
Portrætter af udvalgte personer f.eks. Wojciech
Buciarski, som var en utrolig dygtig stangspringer,
Wilson Kipketer, Lene Demsitz, Henrik Jørgensen,
Peter Schnoor m.fl.
Mikkel foreslog at der blev lagt et par trykte
eksemplarer i klubhuset, som atleterne/forældre
kan læse, når de alligevel sidder og venter i
kubhuset. Ikke noget stort, men et A4 dobb. sidet
farveprint fra f.eks. Tryk 2100 og så hæftet
sammen. Søren S. foreslog desuden at man hvert
år samlede årets nyhedsbreve i et trykt eksemplar.
2 x Søren foreslog at de tilstedeværende kan være
grundstammen i et kommunikationsudvalg, der
blandt andet skal se på kommunikationen udadtil
og arbejde med branding af KIF som atletikklub
udadtil. Torben og Søren B. vil undersøge lidt om
Google søgeord og optimering af hjemmesiden.

Hvordan kan vi få flere til at læse
Nyhedsbrevet og nye ideer til bladets indhold:
Korte nyhedsbrevet ned til f.eks. 30 sider
Dreje historierne over i mere personlig
stemningsreportage fremfor vægt på resultater
Evt. lægge nogle videoer ved artiklerne men
stadig mange fotos
Flere input fra seniortrænerne om den daglige
træning – gå på skift fra træner til træner
Redaktør Søren Sørensen i aktion under DMU i Skive.
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Skole OL
af Mikkel Hansen

Når du læser dette, er vi i fuld
gang med de sidste detaljer til
vores SkoleOL lokalstævne i
samarbejde med Gentofte
atletik (GIK).
D. 2. og 3. maj vil vi have godt
500 elever per dag i gang på
Gentofte atletikstadion.
Eleverne
skal
igennem
disciplinerne
60m/80m/100m
(afhængig af klassetrin), 60m
hæk, længdespring, boldkast/
hylerkast, 400m og 20x60m
stafet. For hver klasse tæller 5
drenge
og
5
piger
i
disciplinerne, og så godt og vel
hele klassen i stafetten til sidst.
Udover disse discipliner, så
starter
vi
med
en
åbningsceremoni kl 8:45.

Her
vil
klasserne
gå
åbningsmarch, vi vil have
ambassadører, som er med til
at åbne OL – ambassadører
som selv har taget medaljer
ved OL. Inden disciplinerne
går helt i gang, skal de godt
500 elever per dag også
overvære borgmester Hans
Tofts åbningstale.
Vi glæder os super meget til
to fantastiske dage på
Gentofte Atletikstadion og på
forhånd tak til alle dem der
har bidraget til eventen og i
næste nummer vil der komme
en længere opsummering på,
hvordan det hele er forløbet.
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Atletikskole 2018
af Mikkel Hansen

I år er atletikskolen tænkt lidt
anderledes og samtidig afholder
vi kun 1 uge – til gengæld er
tilmeldingen til denne gået over
al forventning. Omtrent 1½
måned før tilmeldingsfristen må
vi melde udsolgt med hele 60
deltagere – og vi har nu været
nødsaget til at oprette en
venteliste.
Dette er det højeste tal KIF har
haft på en enkelt uge, og bliver
spændende at se hvordan
denne uge forhåbentlig giver 60
børn en super sommerferieoplevelse fyldt med atletik.
Igen i år forsøger vi samtidig at
have
nogle
unge
”hjælpetrænere” og den vej
igennem uddanne vores egne
fremtidige trænere i klubben.

Atletikskolen kører på det tiende
år i træk og derfor jo også et lille
jubilæum. Atletikskolen er et
super aktiv for klubben, da det
udover at kunne give en smule
økonomi også bidrager til at
rekruttere nye unge atleter til
primært vores Nano- og Mikrohold.
Trænerne i ugen vil være Anna
Scheibelein (Mini-holdet), Anne
Sofie Hyldtoft Olsen (12-13 års
holdet), Jonathan Adamsen (1213 års holdet) og Mikkel Hansen
(U18-holdet). Og selve ugen vil
byde på atletikkens udfordrende
discipliner, en masse lege og en
del konkurrencer. Vi krydser
fingre for at vejrguderne vil være
med os i uge 27.

God reklame for atletikskolen i lokalavisen den 5. april
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Alle tiders Top 100 i KIF - 100 m kvinder
af Michael Mørkboe

I seneste nummer af BreaKIF
news bragte vi Top 100 for
mændenes 100 m og denne
gang er det kvindernes 100 m,
vi har taget under behandling.
KIF blev stiftet i 1892, men der
skulle gå næsten 50 år inden
kvinderne blev en del af
foreningen. Først i 1931 fik vi
oprettet en dameafdeling.
I 40’erne havde KIF indtil flere
hurtige kvinder. Birte Nielsen,
Lidi Christiansen og Hildegard
Nissen løb tider dengang, som
stadig ville kunne gøre sig i
dag, om end de nok ikke ville
række
til
medaljer
ved
mesterskaber. Birte endte med
at sætte datidens klubrekord til
12.1.
I starten af 60’erne var der igen
en KIF’er, der fik fart i
pigskoene. Anne-Lise Olsen,
som stadig er aktiv i KIF og
som i dag er kendt som AnneLise
Schjønning,
vandt
bronzemedalje ved DM i 1961
og året efter tangerede hun
Birthe Nielsens klubrekord på
12.1. KIF’s kvindehold voksede
sig stærkere gennem 60’erne
og starten af 70’erne og af Ulla
Østerberg
blev
den
håndstoppede rekord for første
gang flyttet ned under de 12
sek. med 11.9. Det gjorde hun i
en alder af 28 år. I
ungdomsafdelingen
voksede
en 10 år yngre Margit Hansen
op. Margit var en talentfuld

mangekæmper og lynhurtig på
100 og 100 m hæk. I 1973 løb
hun 12.1 i starten af sæsonen,
men kort tid senere løb KIF ind
i et politisk stormvejr, som
splittede
klubben
i
to.
Størstedelen af de aktive
dannede en ny klub, AK73.
Margit fortsatte her, løb 11.9 på
100 m senere i samme sæson
og kom til EM i 1974 (hvor
Jesper Tørring sprang sine
legendariske 2.25 og vandt
guld i højde), hvor hun deltog
på den korte hæk.
I starten af 80’erne kom en atlet
til KIF fra Hundested. Lene
Humlebæk (senere kendt som
Lene Demsitz) nåede at
springe 6.43 indendørs i
længde (6.22 udendørs) og
løbe 12.0 på 100 m, inden
Sparta fik fat i hende. Her
nåede hun at sætte dansk
rekord i længde (6.72) og løbe
11.65 på 100.
I
KIF’s
ungdomsafdeling
voksede en sprinter op i
80’erne. Mette B. Pedersen
(stadig aktiv, nu i Hvidovre
under navnet Mette B. Jepsen)
løb 100, 200 og 400 m og var
også rimelig habil i spydkast,
længde og hæk. Mette vandt
bronze ved DM på 100, vistnok
i 1993 og indendørs vandt hun
nogle år senere et dansk
mesterskab på 400 m, dengang
DM blev afviklet i Malmö.

Sidste år blev det såmænd til
sølv ved EM for masters i
Århus.
I starten af det nye årtusinde
kom en talentfuld ung kvinde
til KIF, som havde fået lyst til
at prøve kræfter med atletik.
Maria Severin forbedrede Ulla
Østerbergs 36 år gamle
klubrekord i 2007 med 12.06
og vandt desuden to danske
mesterskaber. Samtidig var et
måske endnu større talent på
vej
op
gennem
KIF’s
ungdomsrækker.
Rugiatu
Kallon
havde
et
stort
potentiale, som aldrig rigtig
blev indfriet, fordi hun havde
fokus på alt muligt andet end
atletik. Alligevel imponerede
hun ved et par år senere at
løbe 12.10, blot 4/100 sek. fra
Marias rekord.
Klubrekorden fik dermed lov
at stå yderligere 7 år, indtil
2017 hvor Astrid GlennerFrandsen
fik
sit
store
gennembrud
og
rykkede
rekorden ned under de 12
sek. med tiden 11.98. Astrid
fik desuden noteret 11.91 i et
løb,
hvor
vindmåleren
desværre viste +2.2 m/s.
Ligesom
på
mændenes
rangliste vil I se en blanding
af håndstoppede (angivet
med
1
decimal)
og
elektroniske (2 decimaler)
tider. Man skal lægge 0.24
sek. til en håndstoppet tid for
at sammenligne den med en
elektronisk tid.
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Alle tiders Top 100 i KIF - 100 m mænd
af Michael Mørkboe

Hurtigste KIF-kvinde gennem tiderne er Astrid Glenner-Frandsen, der flere gange sidste år løb under 12 sek.
Astrid studerer p.t. et semester i Californien - vi glæder os til hun kommer hjem igen og løber flere hurtige tider.
Side 26

Hjælp til årets motionsløb
af Søren Brasen, Løbsudvalget

KIF arrangerer en del motionsløb hvert år. Det gør vi igen i år, og de er som altid en vigtig
indtægtskilde for klubben.
Det er vores håb, at mange vil hjælpe, ikke kun aktive atleter, men også forældre, bedsteforældre og
andre venner af klubben. Det er som sagt en vigtig indtægtskilde for klubben, som betyder at vi kan
have dygtige trænere og tage til en masse stævner.
Vi har lavet et ark, hvor I kan skrive jer på de dage I bedst kan. Det er I linket nedenfor.
Vi håber derfor at man selv vil hjælpe, samt få forældre, kærester og familie i sving :)
I første omgang er det især Femina-løbene i juni måned I gerne må hjælpe til. Og gerne to eller tre
dage til disse løb.
Udfyld arket her.
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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
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KIF’s betaling af stævner i 2018
Startgebyrer
Vi har i 2018 lidt færre penge at gøre godt med
til betaling af startgebyrer, derfor følger her en
gennemgang af hvad KIF betaler:

viste antal discipliner. Deltagelse i flere
discipliner end angivet i feltet skal man selv
betale for.

Ungdom (til og med 17 år):

Rød betyder at hvis man deltager, skal man
selv betale alle startgebyrer.

Til weekendstævner betaler KIF for deltagelse i
tre discipliner og for endagsstævner betaler KIF
for to discipliner ved udvalgte stævner. Se listen
af stævner herunder. Bemærk at EuroTrack
betragtes som endagsstævne.
I søjlerne for aldersgrupperne Nano, Mikro, Mini,
12-13 år og 14-17 år er der angivet forskellige
farvekoder.
Sort betyder at aldersgruppen ikke kan deltage
ved stævnet.

Veteran:
KIF betaler for maks. to discipliner ved DM
inde, DM ude og Østmesterskaber ude for
Masters. Bemærk at ved deltagelse i øvrige
Masters-konkurrencer, såsom internationale
mesterskaber (NM, EM, VM) skal man selv
betale alle startgebyrer.

Grøn betyder at KIF betaler startgebyr for det
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Klubrekorder
Klubrekorder slået i 2018 vil have en fast plads i nyhedsbrevet.
Klubrekorderne opdateres en gang om året på hjemmesiden både for Ungdom, Senior-kvinder og
Senior-mænd.

Kevin Jensen er et af KIF’s helt store ungdomstalenter og satte allerede i sæsonåbningen ved Glostrup Games
den 28. april en bemærkelsesværdig klubrekord ved i boldkast (D11) at kaste hele 52.04 m. En forbedring af den
hidtidige klubrekord på 3½ meter.
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KIF’s egen fysioterapeut
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Bagside-info
Fotos i dette nummer: Michael Hyllested, Birgitte Røddik, Steffen Hamann, Søren Sørensen, Eventmedia.
Næste nummer udgives fredag den 1. juni. Deadline er tirsdag den 22. maj.
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:

Husk at kontakte kassereren på medlem@kif-atletik.dk

Atletik TV:

fb.me/atletiktv og atletiktv.dk

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
check dit Spam-filter for at se om mailen evt.
ligger dér.
Ellers kan nyhedsbrevene altid findes her.

Runners Lab på Trianglen giver 15%’s rabat
på løbesko til KIF-medlemmer.
Aftalen gælder KUN løbesko.
KIF konkurrencetøj skal bestilles og købes
gennem den nye PUMA aftale.
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