
2017 går på hæld og vi kan kigge 

tilbage på et spændende år i KIF, 

hvor klubben rundede en milepæl 

med 125 års jubilæet i oktober 

som Danmarks ældste atletikklub.  

Det er blevet til mange flotte 

præstationer i årets løb, både ved 

mesterskaber og stævner, men 

vigtigst er, at rigtig mange KIF-

atleter viser klubtrøjen frem både 

til stævner og ifm. den daglige 

træning, som er omdrejnings-

punktet ved det at dyrke atletik. På 

almindelige træningsdage summer 

det gamle Østerbro Stadion af liv 

med mange KIF-atleter med glade 

ansigter og røde kinder, især her 

om vinteren :-) 

Et nyt 2018 lurer ude i horisonten 

med mange spændende arrange-

menter. I januar starter Kronborg 

Indoor Games op i Snekkersten-

hallen den 13. januar og weekenden 

efter er der Øst-Inde for Ungdom i 

Ballerup Super Arena. Og derefter 

kører det slag i slag med stævner i 

mange af weekenderne her i 

vintermånederne. 

Et  interessant tiltag er Atletik TV 

som startede op i 2017 og vil udvikle 

sig videre i 2018, læs mere om det 

spændende initiativ i nyhedsbrevet. 

Alle aktive, trænere, forældre, 

støttemedlemmer og på anden vis 

involveret i KIF ønskes et rigtigt godt 

atletik nytår 2018. 
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I dette nummer 

Månedligt nyhedsbrev for 
Københavns Idræts Forening 

Januar 2018 

KIF’ere der satte klubrekorder i 
2017, øverst fra venstre: Astrid 
Glenner-Frandsen, Peter Munk 
Adamsen, Christoffer Åndahl,  
Sofie Rasmussen, Asbjørn 
Birkelund, Gustav Bendsen. 
Nederst fra venstre: Lukas  
Medina Sørensen, Tobias 
Bjerre, Celina Hagihara, Hector 
Wielechowski, Kevin Jensen 
og Sophia Bonde.  
Se klubrekordlisten på side 39. 



Side 2 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Bente Leisner har i årets løb samlet 

ungdomsresultater sammen fra 

stævner. Resultatlisten er inddelt i 

aldersklasserne 8-9 år, 10-11 år, 12-13 

år, 14-15 år, 16-17 år og 18-19 år. Med 

grønt er markeret klubmestre, der 

kåres inden for de 2-årige aldersklasser 

i de discipliner, som Dansk Atletik 

Forbund har bestemt på deres øvelses-

oversigt. Med fed skrift er angivet de KIF 

klubrekorder, som er blevet slået i årets 

løb, bemærk at klubrekorder kan sættes 

inden for hver årgang. Stor tak til Bente 

for at følge med i hver enkelt 

ungdomsatlets præstationer i løbet af 

året og sammenfatte resultatlisten. 

Isabella Bonde klubmester på 400 m. 

Emma King klubmester på 40 m og længde. 



 

 

Side 3 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Celina Hagihara er klubmester i hele 6 
discipliner: 60, 400 og 1000 m, 60 m hæk, 
længdespring og boldkast. Klubrekord på 
400 m. 



Side 4 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Sophia Bonde med klubrekord og klub-
mesterskab under Øst DMU på Østerbro i juni 
måned i disciplinen 600 meter kapgang. 

Mikaela Medina Sørensen, klubmester i 
højdespring. 



 

Side 5 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

10-11 års pige stafetholdet var ubesejret i 2017. Her 
ved Sparta Games i august. Fra venstre Sophia Bonde, 
Elisabeth Elsner, Celina Hagihara og Mikaela Medina 
Sørensen. 

Elisabeth Elsner, klubmester i kuglestød. 



Side 6 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Alma Witt ved Kronborg Games. Alma er klub-
mester i 80 og 600 m samt længdespring. 



 

Side 7 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Mathilde Hagihara klubmester i højdespring og 
på 200 meter, her under Tårnby Games i maj. 



Side 8 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Smilla M. Kristensen klubmester i spydkast, 
diskoskast og kuglestød. 

Nanna Elmer, klubmester på 200 og 300 m. 



 

Side 9 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Alberte Ulrik ved VU spelen i Göteborg i 
begyndelsen af juli. Alberte bliver klubmester i 
80 m hæk og 300 m hæk samt højdespring. 

Laura Rothschild (t.v.) og Maria Brorsen. 
Laura bliver klubmester på 1500 og 3000 m, 
Maria på 800 m. 



Side 10 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Tarne Lamp klubmester på 800 og 5000 m. 

Karoline Bygwraa klubmester i kuglestød og 
diskoskast. 



 

Side 11 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Ya Kaday Kamara klubmester i kuglestød. 

Sofie Rasmussen klubmester i længdespring 
og trespring, tillige klubrekord i trespring. 



Side 12 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Adam Skytte klubmester på 60 og 400 m. 



 

Side 13 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

August Horsgaard klubmester i 60 m hæk 
og længdespring. 



Side 14 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Kevin Jensen vandt guld på 200 m ved afslut-
ningsstævnet i Greve. Kevin er klubmester i 
1000 m, boldkast og kuglestød, og sætter 
klubrekord i de to sidstnævnte discipliner. 



 

Side 15 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Clifton Benjamin er klubmester på 80 m i 
Drenge 12-13 års klassen. 

Leon Hamann klubmester på 1000 og 
1500 m. 



Side 16 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Linus Myllerup, klubmester i 80 m hæk. 



 

Side 17 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Neloo Falck, klubmester på 300 meter. 

Tobias Bjerre, klubmester i længde– og 
højdespring samt kuglestød, hammerkast, 
spydkast og diskoskast. Klubrekorder i 
højde, kugle, spyd og hammer. 



Side 18 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Gustav Bendsen klubmester på 800 og 1500 
m og med klubrekord i sidstnævnte. 

Lukas Medina Sørensen klubmester på 100 m, 200 m, 100 
m hæk, længdespring, højdespring og trespring, og med 
klubrekorder på 100 m hæk og trespring. 



 

Side 19 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Villads Schou ved DMU inde i Skive i februar. 
Villads bliver klubmester på 800, 1500 og 5000 
meter. 

Mik Lønborg er klubmester i stangspring, 
spydkast, diskoskast og hammerkast i alders-
klassen Drenge 14-15 år. 



Side 20 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Christoffer Åndahl i favoritdisciplinen højde-
spring, hvor han sprang 1.91 (klubrekord) inde i 
Ballerup Super Arena i januar. Chris blev 
desuden klubmester på 100 m, i trespring og i 
kuglestød. 

Albert Ranning i duel mod bl.a. Kristoffer Hari. Albert er klub-
mester på 100, 200 og 400 m samt længdespring. 

Peter Adamsen klubmester i 110 m hæk 
(klubrekord), længde– og stangspring. 



 

Side 21 

Resultater fra Ungdomsafdelingen 2017 

Mads Ringsted, klubmester i kuglestød og 
diskoskast. 

Emanuel Hammann, øverst på præmieskamlen 
som træner for 10-11 årsholdet. Emanuel er klub-
mester i spydkast og hammerkast. 



Side 22 

Årsbedste senior 2017 



 

Side 23 

Atletik TV 2018 

af Tom Jensen, Områdeleder Atletik TV – Dansk Atletik Forbund 

Sikke en start!  

En idé med potentiale, et unikt 

samarbejde mellem tre storklubber 

(Hvidovre AM, København IF og 

Sparta) og Dansk Atletik Forbund. 

Dertil tre dages forberedelse og 

debut med et 20 mand stort film 

crew ved CAG på Østerbro 

Stadion – så var Atletik TV en 

realitet – så du det? 

KIF var med fra starten! og 

Michael Mørkboe og Mikkel 

Hansen giver den stadig gas! 

 

2017 blev til syv store live 

streaming arrangementer og flere 

minutters video fra Atletik TV er 

blevet vist i DR Sporten og på TV 

2. Vi har haft et spændende 

samarbejde med atletikfolk fra 

hele Danmark og er så småt også 

i gang med DR Sporten og TV 2 

Sporten. Det står klart at vi har en 

del at lære – og vi er godt på vej, 

blandt andet med baggrund i de 

mange, positive og konstruktive 

tilbagemeldinger vi har fået af 

Atletik Danmark. 

 

I 2018 satses der især på at 

vokse, få vores workflow modnet 

og tilpasset vores setup. Vi vil 

Live streame fra de tre sidste 

runder af Cross Nationals 17/18 

samt efterårets tre runder 18/19 

– disse er vigtige optakter til VM 

i Cross der afholdes i Aarhus i 

2019. Dertil satses på Nordiske 

Mesterskaber U20, de fire 

største danske mesterskaber 

(DM/DMU inde/ude) og 

Copenhagen Athletics Games 

(CAG) på Østerbro.  

Sideløbende hermed arbejdes 

der med et spændende projekt, 

hvor vi vil streame fra finalen i 

Skole OL. Her er det planen at vi 

vil skabe et ”Skole OL Streaming 

Team” med 9. klasses elever, 

der skal rapportere og streame 

live fra de mange events. 

Årets højdepunkt bliver helt klart 

Nordiske Mesterskaber for U20/

Juniorer der gennemføres i 

Hvidovre i august måned. Her vil 

vi forsøge at lave en aldeles 

spændende og nærgående 

dækning og sætte standarden 

for Atletik TV når det er bedst. 

 

 

 

 

Bagerst fra venstre: Tom Jensen 

(DAF Atletik TV), Nikolaj Lange 

Dons (Hvidovre AM), Michael 

Mørkboe (KIF), Jeppe Weinreich 

(DAF Journalist), Mikkel Hansen 

(KIF, DAF bestyrelse), Jacob 

Vibild (Hvidovre AM). 

Forrest fra venstre: Erik Lange 

Dons (Hvidovre AM), Ida Beiter 

Bomme (Sparta) og Alberthe W. 

Simonsen (Sparta) 



Side 24 

Atletik TV 2018 

Vi arbejder fortsat på at træffe nye aftaler med 

arrangører om live streaming og der er fortsat 

mange muligheder.  

Konceptet bag Atletik TV er at sætte et 

samarbejde op med arrangøren, hvor vi 

sammen sætter ambitionsniveauet: gøre 

arrangementet TV-venligt, sætte antallet af 

kameraer, speak, interviews, studie, 

markedsføring mv. Ambitionsniveauet hænger 

meget sammen med hvor mange hjælpere 

arrangøren kan stille med. Atletik TV støttes 

allerede nu af en række vigtige frivillige, der 

afhængig af mulighederne ligeledes kan støtte 

de enkelte arrangører. 

Atletik TV vil blive udbudt til alle interesserede 

og til en særdeles konkurrencedygtig og rimelig 

pris, der skal dække driften af udstyret og visse 

aktivitetsomkostninger. Denne fastsættes 

individuelt for hvert arrangement.  

Kunne du tænke dig at være en del af Atletik TV?  

Drømmer du om – eller kunne du bare tænke dig at 

prøve at speake til atletik, føre kamera og filme enten 

stationært eller fra steadycam, mixe live video, arbejde 

med lyd, redigere og klippe fede videoklips, lave 

hjemmeside eller udvikle arrangementer til TV? 

Det er muligt at hjælpe til ved et enkelt arrangement, 

men også at være en del af den faste kerne – 

afhængig af dit ambitionsniveau, alt er velkommen. 

Har du særlige interesser? – så kan vi sikkert finde en 

spændende løsning.  

Følg med i Atletik TV på http://fb.me/atletiktv hvor 

vores nyheder samt nyt om kommende aktiviteter 

bliver delt. Der arbejdes lige nu på at få Atletik TV 

kanalen og dermed Atletik TV hjemmeside gjort klar - 

hold øje her: http://atletiktv.dk. 

http://fb.me/atletiktv
http://atletiktv.dk


Side 25 

Julklappsjakten i Göteborg 2-3. december 

Fredag den 1. december drog 

Lukas, Mikaela og jeg mod 

Göteborg for at deltage i Nordens 

største indendørs stævne, 

Julklappsjakten, for første gang. 

Lad det være sagt med det 

samme, svenskerne kan finde ud 

af at arrangere stævner. Der var 

mange genkendelige arrangør-

ansigter fra sommer VU-spelen til 

stede i hallen, alt blev afviklet som 

planlagt og til tiden til trods for 

discipliner med virkelig mange 

deltagere. 

F.eks. var der i Mikaelas 60 meter 

F12 (Flicka 12) 84 deltagere til 

start, som blev fordelt på ialt 12 

indledende heats, men selv en så 

stor klasse blev afviklet i omegnen 

af 20 minutter i lyntempo. 

Lukas havde meldt sig til to 

discipliner i P15 (Pojka 15), 

favoritdisciplinen længde hvor han 

sluttede nr. 3 med 5.75 efter at 

have ligget nr. 2 frem til 

konkurrencens allersidste spring. 

Guld og sølv blev vundet på 5.89 

og 5.81. De 5.75 bringer Lukas 

øverst på den danske inde-

rangliste for 14-årige. Han var ikke 

selv helt tilfreds efter 

konkurrencen, men når det er 3 

måneder man sidst har sprunget i 

springgrav gik det som forventet. 

Tak iøvrigt til Klara fra Herning GF 

for coachningen, dejligt at se at vi 

danskere kan hjælpe hinanden når 

vi er til stævner i udlandet. 

Om søndagen løb Lukas 60 m 

hæk for første gang indendørs, 

der var kun 10 deltagere til start så 

med en 7.-plads var det nok til en 

placering i A-finalen, hvor Lukas 

også sluttede nr. 7 i tiden 9.99. 

Mikaela havde meldt sig til 4 

discipliner i F12, lørdag morgen 

blev der lagt ud med højde hvor 

Mikaela sprang 1.28 og 

konkurrencen blev vundet på 

1.45. Det er tydeligt at de svenske 

piger har trænet højde helt fra 

skolestart i 0. klasse, 

sammenlignet med de danske 

stævner hvor alle mulige 

springformer kan observeres, så 

mestrer stort set alle svenske 

piger på 10-11 år springteknikken 

til perfektion. Mikaela sluttede 

som nr. 12 ud af 43. 

Senere lørdag løb Mikaela 60 m 

hæk i tiden 12.49 som var en lille 

PR på 2/100, det var dog ikke nok 

til avancement til den senere 

finale. 

Søndag var en af stævnets 

største kategorier nemlig 60 m i 

F12 hvor hele 12 indledende 

heats skulle afvikles, alene at 

overvære ”call room” var et show i 

sig selv hvor disciplinleder 

samlede de 84 børn hvor der nu 

lige er plads på rundbanen og så 

kørte navneopråbet ellers 

derudad som perler på en snor. 

Mikaela løb 9.19 i indledende 

hvilket rakte til en plads i B-finalen 

hvor hun løb 9.23 hvilket gav en 

samlet 12.-plads blandt de 84 

startende. 

Sidste disciplin søndag var 

længde, igen med rigtig mange 

deltagere, så arrangøren havde 

valgt at dele op i to grupper, der 

blev afviklet i forlængelse af 

hinanden, så pigerne ikke fik for 

meget ventetid. Mikaela blev nr. 

6 i gruppe 1 med bedste spring 

på 4.13 hvilket rakte til en samlet 

14.-plads blandt 75 piger med et 

vinderspring på 4.65 for 

konkurrencen. 

Der var ialt 9 danske klubber 

med til stævnet, udover KIF var 

også Ballerup og Fremad 

Holbæk repræsenteret her fra 

Sjælland. Silkeborg AK-77 

havde et kæmpe hold med på 

hele 51 deltagere, SAK-77 

bruger stævnet som deres årlige 

”juletur”.  

Imponerende stævne at være 

med til, men fremover vil vi nok 

prioritere de to stævner i Malmø 

(Pallas og Atleticum) i slutningen 

af januar og midten af februar. 

Dels fordi Malmø er lettere at 

komme til, men også pga. 

stævnetidspunktet i begyndelsen 

af december ikke er helt optimalt 

i den danske vintersæson. Det 

er tydeligt at se, at de svenske 

atleter har en kæmpe fordel ved 

at de kan træne indendørs hele 

sæsonen, samlet set blev det 

ikke til ret mange danske 

disciplinsejre trods ca. 100 

danske deltagere. 

Men sjovt at prøve stævnet 

syntes også Lukas og Mikaela, 

det kan helt klart anbefales, hvis 

man vil teste sig mod de bedste 

skandinaviske atletikudøvere 

indendørs. 

af Søren Sørensen 



Side 26 

Julklappsjakten i Göteborg 2-3. december 

“Call room” afholdes hvor der nu lige er plads på rundbanen, her til F12 60 meter 
med 84 deltagere. Det virker kaotisk, men svenskerne havde styr på det hele. 

Friidrottens Hus i Göteborg, en atletikhal som man godt kan blive en anelse misundelig på svenskerne over. 



Side 27 

Øst DMU i Cross, 16. december 

 

Leon Hamann var eneste KIF-deltager ved Østdanske Mesterskaber i cross for ungdom, som blev afviklet lørdag 
den 16. december med Blovstrød Løverne som arrangerende klub. 



Nytårshilsen fra Dansk Atletik Forbund 

Side 28 

af Karsten Munkvad, formand DAF 

Karsten Munkvad ser med 

tilfredshed tilbage på det 

forgangne år, som igen bød 

på fremgang. De fem "spor" i 

den nye strategi er kommet 

godt i gang, og det 

kommende år byder igen på 

store events.  

2017 har været endnu et 
bemærkelsesværdigt og 
fremgangsrigt år for dansk atletik – 
og endnu en gang har vores 
idrætsgren bl.a. ved 
nedenstående eksempler vist, 
hvor stor og mangfoldig den er. 
Masser af gode resultater både 
nationalt og internationalt lige fra 
ungdom til masters, i stævner og 
mesterskaber inde og ude, i 
forskellige verdensdele og lande.   
 
- VM i London - måske det bedste 
nogensinde med masser af gode 
konkurrencer, fyldte tribuner og et 
publikum i topform  
– og i de samme uger EMACS – 

EM for Masters -  på hjemmebane 
med 4.000 deltagere 
- Skole OL – endnu engang med 
vokseværk. Med flere 
lokalstævner og flere idrætsgrene.  
- Copenhagen Half - der nu har 
manifesteret sig som et af de 
allerbedste halvmaratonløb i 
verden – udsat for ekstremvejr, og 
håndteret superprofessionelt. 
- Utallige motionsløb med 
tusindvis af deltagere, rundt 
omkring i landet – hele året. 
 
Kendetegnende – bare med de få 
eksempler ovenfor er, at ung som 
gammel kan være med. Vi 
genererer godt nok ikke så mange 
tilskuere, men en enorm aktivitet. 
For atletik er en deltageridræt, der 
kan dyrkes af alle - og det         
skal vi være stolte af. 
 
Netop på den baggrund er DAF’s 
vision for den næste 4 årige 
strategi: ”Din sport – hele livet”.  
Strategien er basis for den 
økonomiske støtte fra Danmarks 
Idrætsforbund og består af 5 
hovedpunkter: 
 

Vi skal: 
 
* Gøre atletik lettere tilgængelig 
for alle i alle egne af landet 
 
* Få skoleatletik udbredt til alle 
egne af landet 
 
* Få flere danskere aktiveret 
med gang og løb; både i og 
udenfor forening 
 
* Arbejde visionært og effektivt 
med elite og talentudvikling 
 
* Bruge arrangementer til at 
synliggøre vores idræt og 
understøtte vores udvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nytårshilsen fra Dansk Atletik Forbund 

Side 29 

Flere af strategisporene er 
allerede godt i gang. Store 
projekter som Skole OL, Bevæg 
Dig For Livet – Løb, store events 
som CPH Half, det kommende 
Royal Run og VM Cross 2019 
understøtter strategien. Elite- og 
talentområdet understøttes via 
samarbejdet med Team Danmark. 
Andre tiltag går på tværs f. eks. 
lanceringen af vores egen tv-
kanal, atletiktv.dk med live 
streaming fra større 
arrangementer, stævner og 
mesterskaber. 
 
Men ifm. især det første 
strategispor kræves der 
nytænkning. Stadionanlæg skal 
åbnes mere op, der skal tænkes i 

nye stævneformer, nye medlems-
former, nye samarbejdsformer oa. 
 
Det er således en kæmpestor og 
meget spændende opgave, vi alle 
står overfor. En opgave der vil 
fordre mere samarbejde og mere 
erfaringsudveksling.  
 
Der vil derfor blive skruet op for 
mulighederne for at mødes i 
2018.   
 
I et samfund – og dermed en 
idrætsverden – der forandrer sig 
lynhurtigt – og med en meget 
kompleks idrætsgren som vores, 
stilles der store krav til alle os, der 
er involverede. Derfor er den 
daglige indsats fra alle jer ledere, 

trænere, aktive og ansatte af 
afgørende betydning for dansk 
atletiks fortsatte udvikling og 
succes.  
  
En kæmpestor tak for indsatsen 
til jer alle :-) 
     
Med håbet om fortsat glæde, 
udvikling, fremgang – og øget 
samarbejde - i 2018, ønskes I og 
jeres nærmeste. 
  
Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 
 
Karsten Munkvad 
 
Formand, Dansk Atletik Forbund 
 

Karsten Munkvad sender sin nytårshilsen 
til alle danske atletikforeninger. 



Side 30 

KIF profiler gennem tiderne 

I forbindelse med 125 års-jubilæet bringer BreaKIF News i en 

artikelrække en personkavalkade af KIF profiler, der har tegnet 

klubben gennem de første 125 år. Vi er nu nået til perioden 

omkring 1. verdenskrig og fremefter, hvor KIF for alvor fik slået sig 

fast som Danmarks førende atletikforening. 

Valdemar Ljungdahl, Statsaut. revisor, 1888-1962  

VL blev KIF’er som 17-årig og var i sin tid en af vore fineste 

kapgængere, i 1907 og 1908 blev han DM på distancen 1 dansk mil 

og i 1908 satte VL rekord på den kuriøse distance 3500 m. VL deltog i 

talrige kolonnemarcher, stafetløb og i de berømmelige matcher 

Hamborg-Berlin-København. 

VL har taget ivrigt del i lederarbejdet, var en årrække formand for 

Repræsentantskabet og har også været medlem af Danmarks 

Olympiske Komite. 

Det var på forslag af ham, at KFF’s generalforsamling 23. oktober 

1910 vedtog at klubdragten skulle være hvid trøje med KFF skjoldet 

på brystet og røde benklæder. 

I forbindelse med KIF’s køb af ”Skovhytten” i 1944 var VL en af dem, 

som energisk gik ind for at skabe det økonomiske grundlag, dels ved 

eget bidrag og dels ved at give medlemmerne mulighed for at tegne 

andele, en ide der fik stor og bred tilslutning og dermed var med til at 

sikre erhvervelsen. 

Æresmedlem i KIF den 7. oktober 1952.  

Viggo Pedersen, Forvalter, 1889-1966  

VP var i årene 1912-1920 en kendt skikkelse indenfor dansk atletik. 

Hans talrige sejre i løbekonkurrencer, der spændte fra 2000 m til 

marathonløb gjorde ham så populær, at han i idrætskredse blev kendt 

som ”Danmarks Viggo”. 

VP’s 6 DM og 11 DR fortæller lidt om hans store kapacitet og 

betydning for KIF. 

Han deltog i 1912 i OL i Stockholm og blev nr. 23 i terrænløb. 

VP virkede i flere år som foreningens hovedkasserer.  
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KIF profiler gennem tiderne 

Aage Remfelt (Rasmussen), 1889-19..  

AR var en af verdens bedste kapgængere i årene før 1914. Han blev 

DM på 1 dansk mil 1909 og på 10 km i 1910 og 1912, på distancen 10 

danske mil satte AR i 1909 DR med 8:24 og på 10 km blev det til 2 

DR. Ved OL i Stockholm 1912 blev AR nr. 4 på 10 km, i 1913 og 1914 

var han i USA, hvor han satte amerikansk rekord på 5 eng. miles. AR 

boede senere i Norge, hvor han gjorde et stort propagandaarbejde for 

gangsporten, vendte i 1935 tilbage til Danmark og KIF.  

Harald Agger, Tandlæge, 1889-1954  

HA kom fra Struer og var et af KFF’s store navne 1908-1911. Han havde en flot 

idrætsskikkelse. HA var lige fremragende i spring og kast, opnåede DM i både 

højde- og stangspring, kuglestød bedste hånd, kuglestød sammenlagt og 

diskoskast, ialt 7 DM, desuden blev det til 3 DR i kuglestød og diskoskast.  

Ernst Heuser, Forvalter, 1890-19.. 

EH opnåede i perioden 1913-1918 3 DM i højdespring og 1 stafet-DM. Han 

var een gang på landsholdet. EH havde senere forskellige tillidsposter i 

foreningen og var i mange år en vellidt og dygtig træner for KIF’s springere 

og sprintere.  
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KIF profiler gennem tiderne 

Johannes Granholm (Christensen), Ingeniør, direktør, 1889-19..  

JG var i perioden 1910-1914 dansk atletiks største navn på distancer 

fra 20 km og derover, vandt 4 gange DM i marathonløb og satte ialt 7 

DR. 

JG opnåede flere opsigtsvækkende resultater i udlandet, mest kendt 

er nok sejren i det tyske mesterskab i marathonløb i 1912, hans 

bedste resultat. Tidsmæssigt samme år opnåede han sin bedste tid 

ved i Helsingborg at løbe marathondistancen på 2:33:34. 

Berømt var også hans sejr i DM i marathon i forbindelse med 

indvielsen af Østerbro Stadion i 1912, som blev betragtet som 

stævnets hovedbegivenhed. JG deltog ved OL i Stockholm i 1912.  

Kaj Schoubye, Fuldmægtig, 1892-1971 

KS blev KIF’er i 1912 og var resten af sin tilværelse en engageret og trofast 

kammerat. Som kapgænger nåede KS efter mange års energisk træning frem 

i første række med DM på 50 km i 1924 og på 10 km i 1926. 

KS var initiativtageren til dannelsen af Dansk Gangforbund i 1946 og blev 

dets første formand, som han var til 1959. 

Da Skyttelauget blev oprettet i 1926 var KS med fra starten og han svigtede 

kun sjældent den ugentlige træningsaften gennem de følgende 45 år. 

KS’s aktiviteter omfattede også hovedforeningen, hvor han blev 

næstformand, formand for træningsledelsen og redaktør af medlemsbladet. 

Hans omfattende kendskab til KIF’erne gav sig udslag i mange fine 

personskildringer i medlemsbladet. 

Æresmedlem i KIF den 7. oktober 1952.  

Kaj Jensen, Ekspeditionssekretær, 1897-19..  

KJ var KIF’er siden 1918 og var ved 100 års jubilæet KIF’s ældste medlem på 

95 år. KJ var en ypperlig 400 m og 800 m løber, vandt DM på 400 m i 1923-

24-26, på 800 m i 1924, deltog på DM-holdene på 4x400 m i 1920-22-26, 

satte 3 DR i 400 m og en DR på 800 m og var parthaver i 6 

rekordforbedringer på 4x400 m og 4x800 m løb. KJ var 3 gange på 

landsholdet. 

Ved OL i Paris i 1924 ydede KJ en bemærkelsesværdig indsats, vandt sit 

indledende heat på 800 m og gik gennem mellemheat til semifinalen, hvor 

han blev slået ud, men havde den tilfredsstillelse at opnå en bedre tid end 

den bestående DR, tiden kunne dog ikke anerkendes, da den kun var taget 

med eet ur. 

Æresmedlem i KIF den 24. marts 1982. 
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KIF profiler gennem tiderne 

Hertha Jensen, Rentier, 1898-1954  

HJ blev i 1924 sammen med sin mand medlem af KIF og blev straks 

meget interesseret i foreningens trivsel. HJ var i en årrække en 

respekteret formand for Dameafdelingen, senere var hun KIF’s 

sekretær og medlem af Skovhyttens bestyrelse. 

HJ var Repræsentantskabets første kvindelige medlem.  

Joakim Rasmussen, Fuldmægtig, idrætslærer, 1898-1987 

JR blev som 14-årig KIF’er på et tidspunkt, da KIF indtog en dominerende stilling 

indenfor dansk atletik. Han udviklede sig hurtigt til en alsidig atletikudøver med 

længdespring som bedste øvelse, hvor han opnåede DM sølv i 1923 og 1924. 

Mødet med de mange markante personligheder og klublivet i almindelighed var en 

betagende oplevelse for den unge Joakim. Som for så mange andre unge i den 

modtagelige alder, åbnede idrætten for en verden fyldt med nye muligheder og for 

Joakim var oplevelsen så stærk, at han besluttede at vie sit liv og sine kræfter for 

KIF og atletikken.  

JR’s grundighed i de enkelte discipliner udviklede ham efterhånden til en dygtig 

instruktør og det er sådan han bliver husket i klubben, ligesom JR blev kendt som et 

ualmindeligt varmt og hjælpsomt menneske, for hvem atletikken og KIF’s bedste var 

hele hans liv. 

Det var først og fremmest Ungdomsafdelingen der havde JR’s bevågenhed, og hvor 

han gennem hele sit lange liv var en utrættelig leder og træner. Han var den 

myndige, men meget faderlige skikkelse, hvor den største anerkendelse af en god 

præstation var et dask i nakken og en bemærkning om, at det kan du sikkert gøre 

bedre næste gang. Han fulgte hver enkelt præstation og derfor lyttede man til ham. 

Æresmedlem i KIF den 15. marts 1967. 

Henry Ranfelt, Grosserer, 1898-1956  

HR var en iderig og dynamisk formand for KIF i 2 perioder, 1941-1946 og 

1948-1950, tidsrum hvor der skete store ting i foreningen, ikke mindst takket 

være ham, bl.a. huskes det store jubilæumsstævne i 1942 på Østerbro 

Stadion, hvis format ikke tidligere var set i dansk atletik. 

Skovhytten var fra starten HR’s ide og uden hans evne til at begejstre andre 

for tanken, er det tvivlsomt om projektet var blevet gennemført. 

De mange rejser til stævner i ind- og udland gjorde HR populær og skattet 

blandt de aktive samtidig med, at der blev knyttet værdifulde bånd mellem 

KIF og danske og udenlandske idrætsmænd og idrætsforeninger.  
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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 enkel 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). 

Med fed skrift: KIF stiller med trænere. 
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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: 

Ungdom (til og med 17 år): 

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 Glostrup 

Games og EuroTrack betragtes som 

endagsstævner. 

I søjlerne for de fire aldersgrupper, Mikro, Mini, 

12-13 år og 14-17 år er der angivet forskellige 

farvekoder. 

Sort betyder at aldersgruppen ikke deltager ved 

stævnet. 

Grøn betyder at KIF betaler startgebyr for det 

viste antal discipliner. Deltagelse i flere 

discipliner end angivet i feltet skal man selv 

betale for. 

Rød betyder at hvis man deltager, skal man 

selv betale alle startgebyrer. 

 

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. 
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Invitation - Kronborg Games 

Læs mere på arrangørens hjemmeside her. 

Tilmelding på opslagstavlen i 

Idrætshuset eller på mail til 

træner. Arrangørens 

tilmeldingsfrist er 5. januar. 

http://www.hif-atletik.dk/index.php?id=85
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Invitation - Øst Inde-mesterskab 2018 

Læs mere på arrangørens hjemmeside her. 

Tilmelding på opslagstavlen i 

Idrætshuset eller på mail til 

træner. Arrangørens 

tilmeldingsfrist er 8. januar. 

https://ballerupak.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=17
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Invitationer 

Kære Alle 
 
I forbindelse med uddannelsen som Trafik Officials afholdes der 
Førstehjælpskursus den 7. januar mellem 10.00 og 16.00 i Tårnby. 
 
Andre der er interesserede i at tage kurset er også velkomne, 
I der allerede har meldt jer som Trafik Officials må meget gerne tilbage om I kan dér. 
 
Hvis du er interesseret i at blive Trafik Official men ikke kan den 7/1 så fortvivl ikke, der 
kommer tilbud om andet kursus senere. 
 
Skriv til Ida på tilmelding@kif-atletik.dk. 
 
Først til mølle princippet. 
 
Hilsen 
Ida Damgaard, bestyrelsesmedlem 
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Klubrekorder 

Klubrekorder slået i 2017 vil have en fast plads i nyhedsbrevet. 

Hvis du har slået en klubrekord i år, eller kender én der har, så skriv til news@kif-atletik.dk. 

Sophia Bonde som Øst-mester 2017 i 600 meter 
kapgang P10/11 på Østerbro stadion, hvor Sophia 
samtidig satte klubrekord i tiden 4.22.35. 
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Nyt fra bestyrelsen 

Ny struktur i 

ungdomsafdelingen 

 

Der er sket store ændringer i 
ungdomsafdelingen, vi har 
sagt farvel til Bente og sagt 
velkommen til Jonathan, der 
har det overordnede ansvar 
for ungdomsafdelingen. Og 
som ved alle nye tiltag, vil 
der være en overgangs-
periode hvor der kan opstå 
fejl i kommunikationen og 
hvor det kan virke rodet. 

 

Den største ændring i 
ungdomsafdelingen er, at 
det ikke kun er én person 
der sidder med al viden, 
planer og kontakt til 
forældrene/medlemmerne. 
Nu bliver ansvaret delt ud, 
så der for hver gruppe er en 
ansvarlig træner, der har 
kontakten til forældrene/
medlemmerne, der sørger 
for at melde ud omkring 
stævner, hyggeaftener og 
forældremøder. Trænerne 
og forældrene får på den 
måde en bedre kontakt til 
hinanden og kender man 
hinanden, er det nemmere 
at tale sammen, hvis der 
opstår problemer eller man 
har spørgsmål både 
generelle, men også om ens 
barn. 

 

De ansvarlige trænere er: 

Nano/Mikro:  Mirvat Sayed 

Mini holdet:  Liv Didi Pedersen 

12-13 år:  Jonathan Adamsen 

 

Trænerne vil afholde 
forældremøder 2 gange om 
året, ved afslutningen af 
udendørssæsonen og ved 
begyndelsen af udendørs-
sæsonen. Ved disse møder er 
det vigtigt at forældre møder 
op, for her vil trænerne 
fortælle hvordan træningen vil 
foregå, hvilke mål holdet har, 
hvilke stævner der vil blive 
deltaget i, hvilken rolle 
forældrene spiller og hvordan 
oprykningen vil foregå. 

 

Desuden vil der blive arbejdet 
mere på tværs af holdene, så 
vi kan drage fordel af gode 
disciplintrænere og derved 
højne niveauet hos vores 
unge atleter. De unge vil 
desuden lære trænerne på de 
andre hold at kende. Alle 
trænerne vil gennemgå den 
samme tekniske uddannelse 
af Wilson Kipketer, hvorefter 
han sammen med trænerne vil 
lære de unge den tekniske del 
af løb, så de i en tidlig alder 
lærer at bevæge sig rigtigt og 
derved bliver bedre som 
atleter. Formålet med dette er 
at få en rød tråd gennem 
træningen op gennem 
rækkerne, så når de unge 
atleter rykker videre op til 

junior- og seniorholdene, så 
har de den samme tekniske 
forståelse som der allerede 
bliver arbejdet med på de 
hold. 

 

Der vil blive afholdt 
trænermøder kvartalsvis så 
der hele tiden er et godt 
samarbejde mellem trænerne 
i hele ungdomsafdelingen og 
med juniorholdet. Alle 
trænerne er med til at 
planlægge årets gang og 
hvilke arrangementer der skal 
foregå i ungdomsafdelingen, 
alle trænerne har god erfaring 
som alle kan drage fordel af 
og derved bliver hele 
trænerstaben forbedret. 

 

Vi ser frem til et godt og 
spændende samarbejde i 
ungdomsafdelingen, så vi 
sammen kan udvikle den og 
hele tiden forbedre os og 
træningen, så de unge får 
bedre vilkår for at blive rigtig 
gode, får en masse nye 
venskaber og nogle 
fantastiske oplevelser.  

 

Er der spørgsmål kan disse 
rettes til bestyrelsen på 
bestyrelsen@kif-atletik.dk. 

 

 

af Birgitte Røddik 
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Nyt fra bestyrelsen - træningsoversigt 

Træningsstart 2018 

 

Nano/Mikro: Onsdag den 3. januar 

Mini: Mandag den 8. januar 

Ungdom (12-13 år): Mandag den 8. januar 

U18: Tirsdag den 2. januar 
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Nyt fra bestyrelsen - Støtteordning 2018 

Stævnedeltagelse 
DM og DMU-deltagelse: 
 
Hvis man er blandt de 10 
bedste på Statletiks rangliste 
betales DM/DMU af KIF, hvis 
stævnet ligger øst for Storebælt 
og hvis det ligger vest for 
Storebælt er der en 
egenbetaling på kr. 400,- . 
Atleter som er kvalificeret til 
DM/DMU, men som ikke 
opfylder ovenstående kan 
fortsat deltage dog mod fuld 
egenbetaling. 
 
U23 atleter (ungsenior) kan 
søge om at få dækket DMU 
udgifter, hvis de er blandt de 10 
bedste på ranglisten og ikke 
deltager i DM. 
 
Andre stævner: 
 
Senior: KIF betaler startgebyr, 
dog skal deltagelse aftales med 
træneren. 
 
Ungdom/junior: KIF betaler 
startgebyrer, 1 dags stævner 2 
øvelser, 2 dags stævner 3 
øvelser, dog kun til de stævner 
der er godkendt af trænerne. 
Alle øvrige stævner for egen 
regning. Startgebyret opkræves 
efterfølgende af KIF, da 
tilmelding altid skal ske 
gennem KIF. 
 
Generelt: 
 
Ved afbud eller udeblivelse 
uanset grund betaler man selv 
startgebyret. Ved eftertil-
melding betaler man selv 
ekstraudgiften, som opkræves 
efterfølgende af KIF. 
 
 

Elitestøtte 
KIF yder støtte til atleter baseret 
på resultater fra forrige 
kalenderår. Støtten kan bruges til 
træningslejre, rejser/transport til 
udenlandske stævner, skades-
behandling eller hvad der 
vurderes relevant. Dette uddybes 
nedenfor. Det er op til atleten og 
træneren selv at bestemme om 
man benytter egne midler eller 
støtteordningen til et givent 
stævne. Alle startgebyrer til 
godkendte stævner, udland som 
indland, betales af KIF. 
Bestyrelsen har dog ret til at give 
en atlet mere støtte, hvis denne 
viser positiv fremgang i løbet af 
en sæson, eller hvis det vurderes 
at atletens sæson har været 
ødelagt af skader i det forgangne 
år. 
 
Regler for brug af støtte: 
Træningslejr: max 50 % af lejrens 
pris. Rejser og ophold til stævner 
i udland samt vest for Storebælt. 
Skadesbehandling, dog max 
2500 kr./år. Stævnedeltagelse 
SKAL altid aftales med trænere. 
Udgiften meddeles kassereren 
før deltagelse. Startgebyrer til 
stævner der ikke er 
forhåndsgodkendte. Udgift, 
uanset grund, ved udeblivelse 
eller eftertilmelding, dækkes ikke 
af støtteordningen, men betales 
til KIF. Udgifter der ønskes 
dækket meddeles kassereren 
inden 8 dage efter afholdelse 
med relevante bilag. 
 
Sådan udregnes støtten: På 
nedenstående link kan man se 
hvilke resultater, der kræves for 
at opnå eksempelvis Elite 5 
støtte. Tager vi udgangspunkt i 
dette, skal man eksempelvis have 

løbet under 14.39.87 på 5000 m 
for at få denne støtte. Det vil så 
give mig beløbet 5500 kr. i støtte 
til sæsonen 2016 udregnet 
således: Elite 2 + Elite 3+ Elite 4 
+ Elite 5 = 5500 kr. Det er vigtigt 
at påpege at pengene IKKE 
sættes ind på atletens konto, 
men udbetales enten direkte til 
overnatning/transport eller når 
atleten kommer med kvittering 
for udgift. Se krav på de 
følgende sider. 
 
En betingelse for at få støtte, 
er at man skal hjælpe til KIF’s 
motionsløb og andre 
indtægtsgivende arrangementer. 
Hvis man ikke overholder dette, 
forbeholder vi os ret til at kræve 
udbetalt støtte tilbagebetalt efter 
endt sæson. Datoer for 
motionsløb vil blive offentliggjort 
på hjemmesiden så datoerne 
kan reserveres. Derudover skal 
kontingent selvfølgelig være 
indbetalt rettidigt, for at få 
udbetalt støtte. 
 
I tilfælde af spørgsmål, kontakt 
kassereren på bestyrelsen@kif-
atletik.dk. 
 

 

 

af Vandy Bruno Nielsen, kasserer 

Link til kategorier med Elite-inddelinger her. 

http://kif-atletik.dk/files/Elitegrupper.pdf
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Bestilling af klubtøj 

af Birgitte Røddik 

Singletter er store i størrelserne og det kan anbefales til slanke atleter 
herre/drenge at bestille dame-størrelsen i sin normale størrelse. 
T-shirts er store i størrelsen, bestil et nummer mindre end normalt. 

Overtræksbukserne er store i det, 
bestil 1 nummer mindre end normalt. 

Hættebluserne (hoodies) voksen 
størrelse er store i det, som kvinde 
bestil nr. mindre end normalt. 

Der har været mange 
spørgsmål om hvordan man 
bestiller klubtøj. 

Det er ganske enkelt, du går 
ind på KIF’s hjemmeside, og 
under punktet KIF i 
hovedmenuen, finder du 
”klubtøj” som punkt nummer 4. 
Her trykker du dig ind på 
webshop og vupti så er du inde 
på hjemmesiden med KIF’s 
klubtøj og kan shoppe løs som 
på alle andre hjemmesider. 

Vælger du at få sendt tøjet til 
klubhuset (gratis) bliver pakken 
med tøjet lagt i klubhuset ved 
opslagstavlen og her kan man 
så hente det. 

HUSK at singletter og t-shirts 
er store i størrelserne og er 
man en slank mand, kan man 
med fordel bestille 
damestørrelsen, da den er 
smallere i kroppen. Du skal 
gerne bestille et nummer 
mindre end du plejer. Til alle jer 
der tidligere på året prøvede 
tøjet og forudbestilte, så 
lægger jeg listen med jeres 
bestillinger op i facebook 
gruppen, og her kan I se 
hvilken størrelse I prøvede – I 
skal stadig selv gå ind og 
bestille tøjet på webshoppen. 

Er du helt i tvivl om størrelsen, 
så tag fat i mig på 2615 6838, 
jeg har et par singletter 
liggende på kontoret som du 
kan prøve.  

Hilsen Birgitte  
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32 år gammel Nordisk Rekord slået 

 

I begyndelsen af december stod en nærmest 
legendarisk rekord for fald, da Henrik Jørgensens 32 
år gamle nordiske rekord i marathon blev slået. Og 
da den så endelig blev overgået, blev det til 
gengæld også gjort noget så eftertrykkeligt med en 
næsten 4 minutters forbedring! 

Ny indehaver af nordisk - og europæisk - rekord er 
nu nordmanden Sondre Nordstad Moen, der ved 
Fukuoka Marathon i Japan den 3. december løb i 
tiden 2.05.48, hvilket gør ham til hurtigste ikke-
afrikaner gennem tiderne på distancen. 

Moens mål er OL 2020 i Tokyo og man må sige, at 
han nu for alvor har markeret sig i de japanske 
gader som en løber af høj international klasse. 

Henrik Jørgensen er fortsat indehaver af den danske 
rekord i marathon på 2.09.43 sat ved London 
Marathon i 1985. På det tidspunkt stillede Henrik op 
for Herlev Atletik og skiftede først til KIF i 1987. 

I 1988 vandt Henrik Jørgensen London Marathon 
som KIF’er i tiden 2.10.20, som dermed også er 
klubrekord i KIF. 

Norske Sondre Nordstad Moen passerer målstregen ved Fukuoka marathon i Japan i den sensationelle sluttid 
2.05.48. Det er ny Europa-rekord og hurtigste tid af en ikke-afrikansk løber nogensinde. Med tiden overtager 
han Henrik Jørgensens (KIF) legendariske nordiske rekord på 2.09.43 sat ved London Marathon i 1985. 

Henrik Jørgensen (KIF) må nu nøjes med at være 
indehaver af den danske rekord på marathon-
distancen. En nordisk rekord der stod i 32 år! 
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Nyt fra holdene: Ungdomsholdet (12-13 år) 

 

af Jonathan Adamsen 

Min første tid som træner 

på 12-13 års holdet 

De første par måneder som 

træner har kort sagt været 

helt fantastiske! 

Det er en fornøjelse at 

komme til træning, hvor der 

er glade børn som smiler og 

glæder sig til at dyrke noget 

atletik. Man glæder sig bare 

til træningen, fordi man ved 

det bliver sjovt, også selvom 

det måtte være øsregnvejr, 

eller megakoldt, eller begge 

dele, så går alt sammen 

som regel op i en højere 

enhed.  

Vision/missionen med 

træningen 

Formålet med den træning vi 

laver er, at vi gerne vil 

uddanne børn inden for 

atletikkens kundskaber. Det 

vil sige, at de forstår hvad der 

er meningen med den 

træning vi laver, og hvorfor 

der er mere fokus på aerob  

(med ilt) træning og 

styrketræning om vinteren, 

samt hvorfor vi kommer til at 

lave anaerob (uden ilt) 

træning og disciplintræning til 

sommer. 

Desuden vil vi gerne have at 

børnene finder glæden ved 

træningen og atletikken, så 

de bliver i atletikken og KIF 

mange år frem med gode og 

sjove minder. 

De næste par måneder 

De næste par måneder byder 

på indendørsstævner som 

blandt andet Kronborg Indoor 

Games, hvor børnene dog 

skal være opmærksomme på, 

at vi ligger i vintertræning og 

derfor ikke har lavet så meget 

disciplintræning. Derfor vil det 

helt naturligt være svært for 

dem at sætte PR’er. Dette er 

helt med vilje, da det i det 

store billede vil give mere 

mening at bruge Kronborg 

Indoor Games som et 

”træningsstævne” når vi ikke 

har optimale indendørs-

faciliteter.  

Til sidst er der ikke så meget 

andet end at ønske alle et 

godt nyt år og så håber vi på 

mange PR’er i 2018. 
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Hyttetur til Vedbæk 1.-3. 

december. 

 

Fredag 

Fredag d. 1. december 

mødtes en del af U18 

holdets atleter på Østerport 

station – hvor turen 

efterfølgende gik mod vores 

hytte i Vedbæk. Der kom 

udfordringer fra start da 

togene kørte anderledes på 

grund af fejl på 

køreledninger – det gjorde vi 

kom i det forkerte tog, som 

desværre først stoppede på 

Rungsted Kyst, så vi skulle 

tage et nyt tog tilbage mod 

Vedbæk og endnu værre var 

det at Esther fra Gentofte 

skulle være stået på ved 

Hellerup St. Heldigvis gik 

det hele op i en højere 

enhed og vi fik 

kommunikeret og næsten 

samtidig var alle samlet på 

Vedbæk St. trods den 

kaotiske start   

Det sidste stykke mod 

hytten var en 3km gåtur, 

som blev gået i mørket med 

højt humør. 

Da vi ankom til hytten blev 

hele programmet præsen-

teret, blandt andet var alle 

sat på et hold, der gennem 

hele weekenden skulle 

samle point i forskellige 

konkurrencer og i form af 

forskellige opgaver som 

madlavning, oprydning osv. 

Maden blev leveret fra 

Nemlig.com, og blev leveret 

lige til døren, hvilket jo 

egentlig var en genial ide – så 

vi ikke skulle tænke på at 

handle ind – dog viste det sig 

at matematikken angående 

mængden blev en lille 

udfordring, men i de fleste 

tilfælde var der købt for 

meget – og hellere for meget 

end for lidt. 

Første hold gik i gang med at 

lave mad – som bestod af 

pitabrød med en masse 

forskellige typer indhold. Efter 

maden gik programmet videre 

med et ”mini-foredrag” der 

handlede om sæson-

planlægning, mentaltræning 

og hvad atletikken ellers kan 

indebære af muligheder. 

Herefter var det tid til en quiz, 

men dette blev forceret lidt 

hurtigt da vi allerede havde 

brugt lidt for meget tid. Men 

god kampånd var der – og 

mange gode gæt på de 

mange spørgsmål (i alt 30 

spørgsmål). 

 

Lørdag 

Lørdag morgen blev skudt i 

gang med at ”morgenmads-

teamet” fik sat det i gang. 

Herefter var der lidt tid til 

hygge og klargørelse til 

dagens første træning. Inden 

dette sendte vi Mik og Alberte 

afsted til Helsingør, da de 

skulle til ATK-samling (det 

skal jo også passes). 

Inden træning var det lige tid 

til endnu en lille konkurrence, 

hvor hjernen skulle bruges, 

det var nemlig KIMs-leg, hvor 

man får 2 minutter til at se på 

17 ting og herefter skal man 

så huske dem. 2 hold havde 

alle rigtige og 2 hold havde 

16 rigtige – så hjernen fejler 

ikke noget    

Herefter var det afsted mod 

første træning – den bestod 

først af en normal stafet på 

holdene, hvor man løb to ture 

hver af ca. 700 m – puhaaaa. 

Derefter var næste 

konkurrence endnu en tur på 

den 700 m lange tur rundt om 

søen – hvorefter man skulle 

kaste 3 sten efter en pæl – 

ved hver misser skulle man 

ud på en strafrunde inden 

man måtte skifte til den 

næste på sit hold. Deraf 

havde vi en fantastisk ”Ski-

skydning duel”! 

Inden vi skulle tilbage mod 

frokosten skulle vi lige have 

den lange hårde stigning på 

Caroline-Mathilde stien. Det 

blev til et par ture eller 5 for 

nærmest hele banden inden 

vi gik hjem igennem skoven, 

hvor der blandt andet skulle 

forceres et lille vandløb, og så 

kom længdesprings-skills 

frem i alle    

Næste punkt var afslapning 

og frokost, hvorefter vi havde 

sat tid af til ”fritid” og 

individuelle samtaler med 

trænerne, så man kunne få 

af Mikkel Hansen 
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Bagerst fra venstre: Rebekka Holsting, Ya Chernoh Kamara, Eja Joest Harbeck, Nanna Elmer, Esther Kirkeby 

(Gentofte), William Elsner, Markus Simonsen, Mik Lønborg og Gustav Bendsen. 

Forrest: Alma Witt, Alberte Ulrik, Smilla M Kristensen og Karoline Bygwraa. 
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styr på sin træning, sæson 

og målsætninger. Der blev 

taget rigtig godt imod disse 

samtaler, og vi har noteret 

os at vi skal ”tilbyde” dette 

lidt oftere. 

Dagens anden træning 

bestod af cirkeltræning, hele 

holdet løb rundt ude på 

grunden, mens trænerne 

stillede op indendørs. 12 

øvelser, 12 personer, 2 

runder, 45 sekunder på hver 

øvelse, 15 sekunders pause 

imellem og så var der lagt 

op til en super cirkeltræning 

med super god kampgejst 

hele vejen – RESPEKT!!! 

Alberte og Mik var også lige 

kommet tilbage fra ATK – så 

de kunne nå at heppe inden 

sidste konkurrence i holdene 

startede.  

Konkurrencen var at ”sidde 

op ad væggen” – uden stol 

selvfølgelig, og benene i 90 

grader. Her blev der også 

kæmpet, denne gang til 

vandet stod ud af øjnene 

eller at man begyndte at 

stampe på grund af 

rystelser. Det blev lavet som 

en stafet, så lige så snart en 

person ikke kunne mere, 

skulle den næste overtage. 

Efter en pragtpræstation 

hele vejen rundt, kunne 

atleterne tage et velfortjent 

bad, mens et hold gjorde 

klar til mad. Og så var det jo 

blevet december, hvilket 

selvfølgelig betyder 

æbleskiver. Inden vores 

”filmaften” skulle begynde, 

blev vinderne af alle vores 

konkurrencer fundet – og de 

modtog en lille præmie, som 

de passende kunne nyde 

under filmen    

Filmen blev valgt ved 

afstemning og valget faldt på 

Anders Matthesens ”Sorte 

kugler”. Alle troede at det 

bare var en sjov film, indtil 

efter ca. 50 minutter, hvor 

den pludselig blev meget 

alvorlig og stemningen 

skiftede – jeg tror det var godt 

at de valgte denne film – og 

nu kan vi alle klart anbefale 

den videre. 

Om ikke andet får du 

genopfrisket hvorfor det 

hedder ”Endre og jeg køber is 

til Endre og mig”    

Søndag 

Sidste dag i hytten startede 

naturligvis med morgenmad – 

hvor der blev givet en masse 

informationer i forhold til 

oprydning (juhuuuu), men en 

enkelt træning mere skulle 

der også være tid til. Den 

sidste træning var ”fane-leg”, 

hvor man kort sagt gemmer 

en fane (læs: Grøn 

mælkekasse) på sin 

banehalvdel, hvorefter det 

handler om at finde de 

andres, og få transporteret 

den til sin egen banehalvdel. 

Dette blev naturligvis lavet i 

skoven med mange 

udfordringer i form af træer, 

et vandløb og ellers bare 

ujævnt terræn. 

Det viste sig også hurtigt at 

der stadig var energi tilbage, 

og det var som om alle havde 

sat sig for, at det skulle der 

ikke være efterfølgende   

Da vi kom tilbage til huset 

blev resten af oprydningen 

ordnet, og der blev også lidt 

tid til ”AUKTION” – og det var 

en festlig begivenhed, for der 

skulle nemlig bydes på om 

man vil købe rester med 

hjem. Dog var betalingen i 

armbøjninger, og der var 

blandt andet en 6-pakkers 

flødeboller der blev solgt for 

omkring de 60 armbøjninger, 

men også et salathoved blev 

vist budt helt op på 30 – så 

vidt huskes! 

Tilbage var der kun at få taget 

et billede, 3km til stationen og 

en togtur hjemad! 

Tak skal der lyde til jer alle for 

at gøre weekenden til en 

super hyggelig en af slagsen! 

Også tak til dem der havde 

brugt lidt tid på hjemmebag. 

Vi glæder os allerede til 

næste gang vi skal på tur    

Trænerhilsner, 

Endre og Mikkel 
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Årets sidste update er klar 

Som det også fremgår af de 

foregående sider, så 

startede vi december med 

en tur til Vedbækhytten. 

Fokus på at få rystet de 

nyeste ind i gruppen, samt 

udnytte de gode faciliteter til 

vintertræningen deroppe. 

Derudover har det været en 

meget stille og rolig måned, 

hvor vi forbereder os på 

indendørssæsonen, dette 

blandt andet med endnu et 

besøg af Wilson, som er med til 

at skabe nye tanker bag 

træningen hos U18 holdet.  

Der er naturligvis også blevet 

afholdt den årlige JULEHYGGE 

med pakkeleg og risengrød, og 

et nytårsforsæt fra os trænere er 

at vi vil lave endnu flere sjove 

tiltag som forbedrer det gode 

træningsmiljø. Dette vil blive en 

blanding af sociale ture, 

foredrag og meget mere. 

Da vi var i Vedbæk havde vi 

”personlige samtaler” med 

atleterne, og det kunne meget 

vel være noget vi forsætter 

med at tilbyde! Mere om dette 

og andre tiltag vil også blive 

taget op på et kommende 

forældremøde, som lige nu 

står til d. 15. januar (mere om 

dette i starten af det nye år). 

Ellers vil vi fra U18 holdet 

bare ønske jer alle et rigtig 

godt nytår! 

I 2018 tages der hul på en 

ny satsning, når vi sammen 

med Gentofte Atletik afvikler 

et lokalstævne til Skole OL – 

dette foregår naturligvis på 

Gentofte stadion og 

datoerne bliver d. 2. og 3. 

maj 2018 (sæt datoerne i 

kalenderen, det kan være vi 

får brug for lidt hjælp i 

formiddagstimerne). 

”Skole OL hylder de olympiske 

værdier, blandt andet venskab, 

samarbejde og fair play. Fælles 

for alle er konkurrencerne er, at 

det er HELE klassen der 

konkurrerer sammen som et 

hold, uanset om de skal løbe, 

svømme eller ro. 

Skole OL-atletik er en klasse-/

skoleevent, hvor alle elever i 4. 

til 7. klasse har mulighed for at 

prøve kræfter med atletikkens 

skolediscipliner: sprint, 

spring, kast og stafetløb. 

Skole OL er en event, hvor 

hele klassen er med.” 

Og netop dette skal vi føre ud 

i livet, hvilket vi håbet vil give 

store fordele til begge 

klubber. Vi glæder os til at se, 

af Mikkel Hansen 

Skole OL med Gentofte 

af Mikkel Hansen 
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2017 evaluering:  

Personligt for træneren en 

mere end godkendt sæson 

som startede ud med 

personlige rekorder stort set 

hele vejen rundt under 

indendørssæsonen. Største 

forhåbninger til metal ved 

DM var der til Astrid Glenner 

Frandsen der dog pga. 

skitur ikke var helt oppe at 

ringe. Frem mod udendørs 

viste atleterne gode takter til 

træning og gruppens 

sprinter nr. 1 Astrid Glenner 

Frandsen tog flot sølv på 

100 m ved DM i Ålborg. 

Samme placering som 

hendes far Henrik Glenner 

opnåede til samme 

mesterskab på samme 

stadion. Derudover fik Astrid 

bronze på 200 m bag blandt 

andet Sara Slott Petersen. 

Tiden til universiaden i 

kæmpe modvind giver blod 

på tanden om mere og 100 

m under de 12 indikerer at 

der er åbnet gevaldigt op. 

 Ellers kom gruppens 

mandlige sprinter Albert 

Ranning tilbage på sporet 

og kan efterhånden snuse til 

tider under de 11 sekunder 

på 100 m. Gruppens 

stafethold på 4 x 100 m 

sikrede klubben bronze ved 

DM - holdet bestod af 

Kristoffer Bonde, Albert 

Ranning, Brian Jørgensen 

og Martin Panduro. 

 Landsholdsdebut til Astrid 

Glenner ad to omgange hvor 

især pladsen på 4 x 100 m  

kan blive spændende frem 

mod EM Berlin og EM i 2020. 

Brian Jørgensen og Robin 

Rich viste de rette takter ved 

EM Masters og tog begge 

metal med hjem fra Aarhus i 

skarpe tider, der placerede 

dem højt på klubbens 4 x 400 

m rangliste. Vi må sande at 

der i øjeblikket mangler 

bredde på den lange 

sprintdistance. Når vi snakker 

DM-medaljer skal vi 

naturligvis også huske sølv 

og 2 x bronze ved DM i 

mangekamp på hjemme-

banen. Morten Laugesen tog 

sølv bag cheftræner og 

storebror, Martin Panduro 

viste alsidigheden med en 

3.plads og Cathrine tog 

ligeledes bronze hos 

kvinderne.  

Af øvrige resultater skal også 

nævnes Jannick Bagges små 

15m i 3-spring. Foden drillede 

lidt i løbet af året pga. et par 

klodsede forvridninger, men 

træningen pt. lover rigtigt godt 

for 2018-sæsonen.  

Hen over sæsonen og ikke i 

mindst vinterpausen er der 

kommet en masse nye navne 

til. De mest spændende ved 

første øjekast er nok Helena 

Nicolaisen, tidligere Sparta, 

der vil fylde hullet ud på 100 

m hæk efter Annemarie 

Nissens afgang. Der tegner 

sig et godt billede i gruppen 

af atleter der kan være med til 

at presse Helena ned i tid. 

Derudover er Mathilde 

Zeuthen startet op igen efter 

en længere pause (tidligere 

Greve). Hun kan blive rigtigt 

spændende på både den 

korte og den lange hæk. På 

herresiden har der været 

tilgang af Jonathan Kure der 

dog er taget på skiophold i 4 

måneder. Han kan blive 

klubbens nye mand på 400 m 

og minder lidt om 

klubrekordholderen på 

distancen - kommer fra 

fodbold og med mere fysik 

end Nick Ekelund-Arenander.  

Ellers har sæsonskiftet budt 

på et internt skifte med Signe 

Boelsmand fra spring-

gruppen. Hun vil satse lidt 

bredere med mangekamps-

sigte, men vil samtidig også 

kunne trykke sine tider på de 

korte distancer ned. Et andet 

interessant skifte er Jacob 

Wolfgang der er kommet til 

fra Bagsværd (tidligere 

Sparta). Jacob har en kæmpe 

rutine og har med 10,64 på 

100 m vist, at han har tilhørt 

toppen af dansk sprint. Jacob 

er stadig god for tider omkring 

11,30 og vil dermed klart 

styrke klubbens stafet- og   

DT-hold. Hans store spids-

kompetence ligger i start-

blokken og her deler han 

allerede ud af sin viden til de 

kommende sprintere.  

Mål 2018: Astrid tager et 

semester af sin uddannelse i 

USA og dermed får vi hende 

ikke at se indendørs og ej 

heller til DT indledende. Det 

er et hul som de øvrige må 

fylde ud i mellemtiden. Dog vil 

jeg mene gruppen stadig skal 

hente 2 medaljer, måske 3 

af Lauge Laugesen 
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ved inde-DM i Skive og 

Randers. Udendørs vil vi 

forhåbentlig se Albert 

Ranning og Jannick Bagge 

folde sig helt ud sammen 

med en hjemvendt Astrid 

Glenner, således at de 3 

kan hente metal hjem til 

klubben ved DM. Man kan 

håbe på en enkelt af guld! 

Ellers er målet at få 

implementeret de nye og 

forhåbentlig få 2-3 stykker 

så godt med, at de kan gøre 

sig gældende i DT-

sammenhæng og måske 

også få debut ved DM.  

Cheftræneren i sprint 

ønsker alle i og omkring 

klubben en glædelig jul og 

et kanon godt nytår. Vi ses 

på banerne i 2018! 

Gode bud på DM-medaljer til KIF i 2018: Øverst til venstre på 

billedet Astrid Glenner-Frandsen i DM 2017 finalen i Aalborg, 

Albert Ranning til venstre og herover Jannick Bagge til VU-

spelen i Göteborg. 
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Fotos i dette nummer: Michael Hyllested, Lukas Medina Sørensen. 

Næste nummer udgives torsdag den 1. februar. Deadline er fredag den 26. januar. 

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 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 

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

Nem navigering i Nyhedsbrevet: 

Fra forsiden kan du i oversigten 

klikke på navnet på artiklen for 

at springe hen til artiklen. 

Du kan springe tilbage til 

forsiden ved at klikke på   

i øverste venstre eller 

højre hjørne. 

Dette nyhedsbrev rundsendes via facebook-

grupper 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. 
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