
KIF havde 6 deltagere med ved 

Masters EM (EMACS) i Aarhus i 

slutningen af juli og begyndelsen af 

august. Alle gjorde det fremragende 

hvilket også kan aflæses i medalje-

statistikken. KIF hentede 2 sølv og 

2 bronze blandt de absolut bedste 

Masters-atleter i Europa i løbet af 

en hektisk uge i Aarhus. 

Flere medaljer blev det til, 10 i alt, 

ved det nyligt overståede DMU i 

Hvidovre, hvor bl.a. 9 debutanter fra 

U18 holdet stillede til start ved 

deres første udendørs DMU. 

August måned har i sandhed været 

travl med både Baneturneringen 

arrangeret af KIF samt Sparta 

Games ligeledes på vores hjemme-

bane og begge stævner havde 

masser af KIF atleter i aktion. 

Tempoet fortsætter højt i september 

med senior DM i Aalborg i 

begyndelsen af måneden, DT-finale 

i Odense, holdkampe for ungdom 

og afslutningsstævne. Undervejs 

når vi at arrangere Friløbet den 24. 

september hvor også 125 års 

jubilæet skal markeres. 
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Øverste venstre hjørne: Brian O 
Jørgensen sølv M40 400 m. 
Jesper Pedersen (yderst til højre) 
bronze M40 5000 m. Tomas 
Kofoed-Nielsen (yderst til højre) 
bronze M40 længdespring. Robin 
Rich sølv M50 400 m. 
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Jubilæumsaktiviteter 

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. 

KIF fylder 125 år den 24. oktober og det skal fejres. 
De sidste forberedelser er i fuld gang og der 
rundsendes mere information inden længe. Allerede 
nu ligger det dog fast at selve jubilæet markeres en 
måned tidligere, nemlig i forbindelse med Friløbet 
den 24. september. Så sæt allerede nu et stort X i 
kalenderen ud for den 24. september! 

I forbindelse med selve jubilæet den 24. 
oktober er der planer om at udgive et 125 års
-skrift i elektronisk format som bl.a. kommer 
til at indeholde et persongalleri af 125 af de 
personer der har gjort sig bemærket igennem 
klubbens historie. Har du kandidater, så skriv 
til news@kif-atletik.dk. 

Til jubilæumsskriftet skal vi bruge et super godt                 
KIF HOLDFOTO med så mange af klubbens 
aktive og trænere og ledere som muligt. Derfor, mød 
op på stadion iført klubtøj (rød eller hvid bluse)  
 
        Mandag den 11. september kl. 17.00  
 
hvor de fleste af ungdoms-holdene i forvejen træner. 
I tilfælde af regnvejr skyder vi det til en kommende 
mandag. Vi planlægger at tage både et traditionelt 
holdfoto og en 125 års ”opstilling” hvor hvert hold 
skal forme et tal eller et bogstav ... Vi koordinerer på 
forhånd med trænerne. 
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Århus og Viby Stadion 
dannede rammerne om dette 
års europamesterskab for 
Masters som forløb over 11 
dage fra 27. juli til 6. august. 
Som nævnt i seneste 
nyhedsbrev stillede KIF med 
seks deltagere. 

Robin Rich og Brian 
Jørgensen stillede til start i 
200 og 400 i henholdsvis M50 
og M40. Det betød at de 
næsten fulgtes ad 
konkurrencemæssigt. Begge 
lagde godt fra land og overlod 
intet til tilfældighederne. 
Robin, der tidligere har vundet 
sølv til EM på distancen, 
sikrede sig en klar heatsejr i 
55.33 og sikrede sig videre 
deltagelse. Ikke længe efter 
fulgte Brian efter med en sejr i 
sit heat med 52.77. Sejren 
kvalificerede ham til finalen to 
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dage senere, mens Robin først 
skulle forbi en semifinale 
dagen efter pga. det høje 
deltagerantal. 

Semifinalen placerede Robin i 
1. heat og igen viste han gode 
takter med en sikker sejr i 
53.76 og adgangsbillet til 
finalen. Det blev også 
semifinalens hurtigste tid, da 
den tyske verdens-
rekordholder, Roland Groeger, 
i 2. heat kunne bade sig hjem i 
en tid lige under 55 sek. 

Brian havde medbragt et 
fantastisk heppekor, som gav 
den hele armen under hans og 
Robins finale. Brian startede 
lidt afventende og lå kun 5’er 
ved 200-m-mærket, men den 
tidligere europa-mester er 
rigtig stærk på sidste halvdel af 
de 400 m, og stille og roligt åd 
han sig ind på konkurrenterne 

og spadserede forbi. En 
enkelt englænder havde fået 
for lang snor og så blev det til 
sølvmedalje til Brian i en flot 

tid, 51.54. Se løbet her. 

I Robins finale lagde tyskeren 
hårdt fra land og skabte 
afstand til feltet. Robin kom 
også rigtig godt af sted og 
skilte sig ligeledes ud fra 
resten. Ligesom Brian har 
Robin også altid været 
udpræget stærk i løbets 2. 
fase på 400 m, men der var 
ingen svaghedstegn at spore 
hos tyskeren. Robin løb et 
fremragende løb, som 
indbragte ham en sikker 
sølvmedalje og sin hurtigste 
tid siden 2003! Tiden 52.70 
var samtidig ny nordisk 
veteranrekord. 

Brian O Jørgensen med en fornem sølvmedalje på 400 m i tiden 51.54 i M40 klassen. 

EMACS Aarhus 27. juli - 6. august 

af Michael Mørkboe 

https://www.youtube.com/watch?v=NO3dwQn46Lc
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Jesper Pedersen i anden position på 5000 m distancen i M40 klassen. Jesper tog bronze i tiden 15.32.53. 

På den halve distance måtte 
både Robin og Brian i 
gennem indledende og 
semifinale inden de begge 
stillede til start i finalen. Trods 
det hårde program de havde 
været igennem, leverede de 
begge fine præstationer. 
Begge måtte dog se sig 
henvist til den utaknemmelige 
4.-plads, Robin i tiden 24.21 
og Brian i 23.27. 

På mellem- og langdistance 
stillede KIF med Jesper 
Pedersen (M40), Bo 
Abrahamsson (M40) og 
undertegnede (M45). 

"Jeg havde to mål for min 
deltagelse ved EMACS,” 
fortalte Jesper, ”1) at komme 
i finalen på 1500 og 2) at 
vinde medalje på 5000. Det 
var dog inden jeg havde set 
startlisten...  

Mit indledende løb på 1500 
blev som ventet en taktisk 
affære, hvor feltet lå samlet 
indtil klokken lød for sidste 
omgang. Lettere utålmodig gik 
jeg frem og gav den alt, hvad 
jeg har lært. Jeg følte, at 
benene var gode og bevarede 
føringen indtil 150 m igen, 
hvor en spanier lige pludselig 
løb forbi mig, som var han ude 
på afjogning. Der kom et par 
stykker mere forbi mig, men 
tiden (4.09.33) var god nok til 
at komme i finalen. Dagen 
efter var der finale, og igen 
blev det et taktisk løb, som jeg 
havde håbet på, da det var 
min eneste chance for at 
blande mig. Med en omgang 
igen lå jeg egentlig, som jeg 
gerne ville, men jeg kunne 
godt mærke, at der var et 
mesterskab på spil, for der 
blev rykket hårdt, og bare at 

holde fast i min placering var 
en kamp, og ingen stivnede i 
opløbet, så jeg var ikke i 
stand til at hente en placering 
eller to. Men 8. pladsen i 
finalen (4.12.52) var jeg trods 
alt tilfreds med. 

Nogle dage senere var der 
5000 på programmet. Det var 
direkte finale i et A- og B-
heat, hvor jeg var seedet som 
samlet 2'er på tilmeldte tid. 
Løbet blev endnu mere 
taktisk end jeg havde 
forventet, og det resulterede i 
en del skubben og et par 
skrabede skinneben. Faktisk 
blev det så taktisk, at vi på et 
tidspunkt var bagud på tid i 
forhold til B-heatet, hvilket 
betød at man kunne vinde fra 
B-heatet. Farten blev derfor 
gradvist sat op, og på sidste 
omgang var det stadig ret 
åbent, hvem der ville vinde. 



Med 150 m igen var jeg lige 
bag en spanier, som jeg 
prøvede at komme helt op til, 
alt imens vi begge blev 
overhalet af en belgier, som 
endte med at tage sejren et 
par sekunder foran spanieren 
og mig. Resten af feltet kom 
ind som perler på en snor 
yderligere et par sekunder 
efter. Men bronzen var min, 
og det var jeg ret glad for, da 
jeg kom over stregen. 

Alt i alt var det fedt at prøve 
at deltage i så stort et mester-
skab, og arrangørerne havde 
virkelig gjort et flot stykke 
arbejde." 

Bo Abrahamsson deltog også 
i Jespers gruppe og havnede 
i et andet indledende heat på 
1500 m. Her blev det til en 5.-
plads og en tid (4.18.36), som 
var nok til at kvalificere sig til 
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finalen. Her blev det desværre 
kun til en lille forbedring og en 
13.-plads med tiden 4.18.06. 

På 800 m stillede Bo og jeg til 
start. Det flaskede sig 
desværre således, at da Bo 
skulle løbe sit indledende 
heat, sad jeg selv og ventede i 
Call-room på at blive ført ud 
på stadion. Heldigvis havde 
Robin lånt mit videokamera og 
filmet løbene, så jeg trods alt 
efterfølgende kunne se det. 

En franskmand stak med det 
samme af fra feltet og løb som 
var det en finale, mens resten 
af feltet løb et afventende 
tempo. Det betød at Bo kom 
rundt på 63 sek. på første 
omgang og havde noget at 
skulle indhente. Tempoet blev 
øget, men Bo kom ikke helt 
med, da de hurtigste rykkede, 
og først på opløbssiden 

avancerede han et par 
pladser til heatets 4.-plads og 
desværre for ham en tid 
(2.04.43), der akkurat ikke 
rakte til finale. 

16 minutter senere stod jeg 
selv klar bag startstregen. Det 
var tre år siden jeg sidst 
havde deltaget i en vigtig 
konkurrence og jeg havde 
glemt hvor stort et pres, man 
lægger på sig selv. Mine 
forberedelser havde været 
problemfyldte i flere omgange 
med en baglårsskade, der har 
ulmet siden marts måned og 
en forlårsskade, der brød op 
to gange, senest seks uger 
før start. Læg dertil en 
ordentlig gang influenza 
oveni, og risikoen for afbud 
havde været overhængende. 

EMACS Aarhus 27. juli - 6. august 

Bo Abrahamsson, her i aktion i Tårnby under BT8, løb i Aarhus 800 m i tiden 2.04.43 samt 1500 m i tiden 4.18.06 i 
M40 klassen. Bemærk at den nye PUMA-kollektion er taget i brug. 
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Michael Mørkboe kvalificerede sig overraskende til 800 m finalen i M45 klassen med en  
indledende tid 2.10.31. Tiden i finalen blev 2/100 langsommere. 

Jeg følte at hver træning de 
sidste fem uger var en 
stopprøve i sig selv, men 
heldigvis var der ikke flere 
set-backs i løbet af de fem 
uger, og det lykkedes at 
møde til start i rigtig god 
form.  

Feltet holdt sig pænt samlet 
på 1. omgang og jeg 
rundede i lige under 65 som 
næstsidst af de kun syv 
løbere, der var i mit heat. 
Det holdt indtil 150 m før 
mål, hvor jeg passerede en 
englænder og havde 
overskud til at give den gas 
på det sidste stykke. Det 
føltes som om jeg 
accelererede, men i praksis 
betød det nok bare at jeg 
var i stand til at holde farten. 

Da jeg krydsede målstregen 
mente jeg nok at jeg havde 
løbet hurtigere end de 2.12, 
jeg havde sat næsen op 
efter og resultatlisten viste 
senere at det var lykkedes 
med en pæn margin 
(2.10.31). Tiden slog jeg op 
på Internettet lige efter jeg 
var kommet ud af badet og 
havde pillet startnumrene af 
min singlet. Her kunne jeg 
så til min store overraskelse 
konstatere at jeg med blot 
14/100 havde sikret mig den 
sidste plads i finalen. Ikke 
færre end seks løbere lå 
mindre end to sekunder 
efter mig. Det blev til en 
behersket jubelscene i 
omklædningsrummet (selv 
om jeg normalt ikke er bleg 
for at føre mig frem), og jeg 

måtte efterfølgende sætte 
mine startnumre på igen. 
Derudover blev min 
planlagte gå-amok-i-burger-
og-is-aften aflyst, men når 
alt kom til alt, smagte en 
finaleplads også meget 
bedre. 

To dage senere skulle 
finalen løbes og i 
mellemtiden var jeg blevet 
ekstremt øm i mit venstre 
baglår omkring den 
oprindelige skade, så hele 
fredagen gik med jævnligt at 
prøve at massere det væk, 
når jeg havde mulighed for 
det. På konkurrencedagen 
startede jeg min 
opvarmning væsentlig 
tidligere, end jeg normalt 
gør, og det hele kom til at 
handle om, hvordan det 
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Jesper Pedersen passerer målstregen på 5000 m kun overgået af en belgier og en spanier. 

skulle lykkes at deltage uden at 
sprænge baglåret. Løsningen 
blev en rolig acceleration, vel 
vidende at jeg som feltets 
langsomste ville risikere at blive 
tabt af feltet med den strategi. 
Lad mig først slå fast: Baglåret 
holdt, heldigvis. Dernæst 
lykkedes det mig trods det 
rolige udlæg at komme 
hurtigere rundt på 1. omgang, 
som jeg klokkede i ca. 63 sek. 
Jeg krydsede målstregen som 
sidste mand, men selv om 
resultatlisten viste at jeg ikke 
var langt fra de næste, var jeg 
reelt ikke med. Jeg kom til at 
halse efter hele tiden og når jeg 
undervejs fik kontakt, rykkede 
løberen lige foran mig frem i 
feltet og skabte igen et hul ned 
til mig. Det til trods var det en 
fantastisk oplevelse at stå i en 
EM-finale med alles 
opmærksomhed rettet mod 
løbet og blive præsenteret med 

navns nævnelse. Tiden? Ja, 
den blev nærmest identisk med 
det første løb, dog 2/100 sek. 
langsommere. 

I skrivende stund har jeg 
allerede købt flybillet og 
overnatning til EMACI 2018 
(indendørs-EM) i Madrid. Her 
bliver det så noget ganske 
andet, da jeg har tænkt mig at 
deltage i mangekamp. 

På mesterskabernes sidste 
dag, søndag d. 6. august, skulle 
sidste KIF’er i aktion. Her 
kommer Tomas Kofoed-
Nielsens beretning om sin 
deltagelse i længdespring for 
M40: 

”Næsten som en olympisk 
cyklus blev ringen sluttet ved 
EM for masters i Århus 2017 fra 
min første internationale start 
ved Nordiske mesterskab for 
masters i Moss Norge 2013. 

Denne periode indebærer i sig 
selv en lang historie med 
mange fysiske kvaler, som 
grundlæggende i de år skabte 
stor usikkerhed om en start til 
EM overhovedet var realistisk. 

Efter en sejr uden alt for meget 
modstand i 2013, var mit håb 
med dette EM, både at opleve 
noget større, men måske også, 
hvis kroppen ville det, at kunne 
stille til start i en international 
konkurrence med mere 
modstand. 

Udendørssæsonen 2016, hvis 
man kan kalde én konkurrence 
for en sæson, gav med et 
resultat i længde på 5.94 i 
begyndelsen af oktober, 
motivation til at fortsætte 
træningen ind i vintersæsonen. 
Her løb jeg ind i 6 uger med 
sygdom – man har vel ikke små 
børn for ingenting.  



Alligevel formåede jeg at time 
træningen til endnu et nordisk 
mesterskab i svenske 
Huddinge. En rigtig sjov og 
tæt konkurrence (den eneste i 
denne vinter) endte med guld 
på 6.18. Nu var motivationen i 
top til at planlægge og træne 
frem mod sommerens 
mesterskab. Dette skulle dog 
vise sig at blive mere end 
udfordrende. 

Lang historie kort sidder jeg 
klar 6. august i call-room og 
har efter mere end 1 times 
opvarmning en sitrende 
fornemmelse i kroppen af god 
form, men stadig med 
usikkerhed efter en del 
forstrækninger igennem hele 
udendørssæsonen.  

Første forsøg blev gennemført 
med 80-85% af max, da jeg 
simpelthen ikke ville gå fra 
mesterskaberne uden et 
fuldført og markeret spring. 
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De 5.97 gav mersmag og med 
sikkerhed 5 yderligere forsøg i 
gruppen af 11 startende. I 
anden omgang øgede jeg 5% 
i tilløbet og øgede til 6.08, 
hvilket placerede mig som en 
øjeblikkelig nummer 3. En 
tysker havde lagt ud med 
ganske habile 6.33 og en 
spanier var blot 2 cm foran 
mig med 6.10. Optræk til en 
kraftig byge pressede mig til 
at satse butikken i tredje 
omgang, som desværre blev 
overtrådt med en tåspids. Med 
et hurtigt blik på markeringen, 
kunne jeg dog se, at springet 
var længere end i anden 
omgang. Herefter fulgte 2 
mislykkede forsøg på 5.77 og 
5.81.  

I denne situation var jeg 
tilbøjelig til at tro at løbet var 
kørt, da jeg ikke over 
sommeren havde gennemført 
en hel konkurrence. Faktisk 
har jeg i eftertid fundet ud af, 

at jeg ikke gennem de sidste 3 
½ år overhovedet har haft 6 
spring i en konkurrence. 
Hvorom alt er, så besindede 
jeg mig, og gjorde realiteterne 
op før sidste spring. Bygen 
havde fået vinden til at lægge 
sig men før 6. omgang kom 
medvinden tilbage. Den 
franske favorit havde endelig 
fået lidt gang i benene og øget 
til 6.26 i 5. omgang, så nu var 
jeg pludselig uden medalje. 
Min tidligere klubkammerat og 
forhenværende formand i FIF 
Hillerød, Knud Erik Pedersen, 
troppede op og agerede pep-
talker.  

Nu var det nu og jeg forsøgte 
at mobilisere alle resterende 
kræfter, råbte lidt ned ad 
tilløbsbanen og satte i gang 
fra markeringen. Halvvejs i 
tilløbet kunne jeg mærke, at 
jeg havde farten med mig. Jeg 
lå rigtigt med tyngdepunktet 
og den endelige eksekvering 

Tomas Kofoed-Nielsen (nr. 3 fra højre) med længdesprings-konkurrenterne i M40-klassen 
hvor Tomas vandt bronze med et spring på 6.29. 
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kom farligt nærmere. De sidste 
tryk ind mod planken føltes helt 
rigtige og selve afsættet er efter 
27 år i gamet ikke til at tage fejl 
af, når man rammer den lige i 
den berømte bagdel. Jeg kunne 
hurtigt se, at markeringen lå 
samme sted som i 3. runde og 
udmålingen bekræftede den 
gode fornemmelse – 6.29! 
Uden yderligere fransk øgning, 
men med et superspring af 
spanieren til 6.41, gav mit 
sidste forsøg altså bronze. 
Sikke en finalerunde og hvilken 
stor oplevelse til mit første EM. 

 

Tak til Aarhus for et godt 
arrangement og alle i KIF for at 
følge lidt med i en 
masterspringers eventyr.” 

KIF endte således med at vinde 
fire medaljer, to af sølv og to af 
bronze. 

Brian O Jørgensen og Robin Rich blev 
bedst placerede KIF’ere ved Masters 
EM med to sølvmedaljer. Begge på 
400 m distancen i hhv. M40 og M50 
klassen. Robins tid var desuden ny 
Nordisk Rekord for M50 klassen. 
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Bronze til Tomas Kofoed-Nielsen med et spring i 
sidste runde på 6.29. 

Ligeledes bronze til Jesper Pedersen på 5000 m. 

Klik på link for EM Masters resultater 

http://www.fidalservizi.it/risultati/2017/AArhus_2017/Index.htm
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Torsdag d. 10. august afviklede 
KIF en baneturneringsrunde for 
2. gang i år. Med ca. 220 
tilmeldinger blev der tale om ny 
rekord i baneturneringsregi. 
Stævnet blev det største i nyere 
tid og resultatlisten viste 221 
resultater. 
 
De mange tilmeldinger til 
stævnet fik os til at flytte 
starttidspunktet fra kl. 18 til 
17:45 for ikke at slutte for sent 
på aftenen, men starten endte 
alligevel med at blive ca. 10 
min. forsinket af forskellige 
årsager: Vi er generelt nødt til 
at tage hensyn til den 

almindelige træning helt frem til 
stævnestart og kan således 
ikke gøre helt klar før i sidste 
øjeblik. Desuden viste flere 
hækkeløbere sig at have 
individuelle ønsker til 
hækhøjder som følge af, at de 
endnu ikke er seniorer og 
forventede at løbe med 
ungdomshækhøjder, til trods for 
at stævnet er et seniorstævne. 
Grundet de få hækkeløbere der 
generelt kommer til stævnerne, 
valgte vi at imødekomme 
ønskerne. Fremover vil vi prøve 
at være på forkant med den 
situation. 

Det stærke 1500 m felt med pace fra Bagsværds Andreas Bube (yderst til højre) der tidligere i år vandt sølv på 800 m 
ved Inde EM. Christoffer T. Madsen (nr. 6 fra venstre) satte flot PR i tiden 3.59.67. 
Baneturneringens løb er en fin mulighed for løberne på tværs af klubber til at hjælpe hinanden til at løbe hurtige tider. 

af Michael Mørkboe 

Klik på link for BT 7 resultater og link til video fra løbene. 

De 10 min. blev dog stille og 
roligt indhentet i løbet af 
stævnet, inden vi på den 
afsluttende 5000 m satte lidt 
tid til igen. 
 
Resultaterne viste høj 
standard med en 1500 m for 
mænd som aftenens 
højdepunkt. Hele fire løbere 
løb under 3.46 og hele 10 
mand kom under de 4 min. 
Blandt dem befandt 
Christoffer T. Madsen sig, 
og med tiden 3.59.67 satte 
han PR. 

http://www.morkboe.dk/filer/20170810bt.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=2017+-+bt+7.+runde
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konkurrence fandt man i 
mændenes B-heat på 800, der 
havde flere KIF’ere i 
hovedrollerne. De otte forreste 
løbere lå inden for blot to 
sekunder. På 2.- og 3.-pladsen 
gav de to EMACS-deltagere, 
Jesper Pedersen og Bo 
Abrahamsson hinanden kamp 
til stregen med sidstnævnte 
bedst med blot 2/100 sek. To 
placeringer senere og blot 
12/100 langsommere 
krydsede Villads Schou 
målstregen i ny PR. 
 
I A-heatet løb tidligere 
formand Søren Brasen sin 
hurtigste tid i seks år og blev 
nr. 6 i 1.59.06. På den korte 
hæk var der debut til Cathrine 
Laugesen med 17.80, absolut 
en god tid i sit første løb. 

Stævnet viste at KIF’s 
baneturneringsrunder er 
blevet et tilløbsstykke. Vi 
havde deltagelse af 10-15 
udlændinge, primært 
svenskere og en del havde 
også taget turen fra Jylland for 
at deltage. Vi har desuden et 
rigtig godt samarbejde med 
baneturneringsudvalget, som 
ikke lægger skjul på at de ser 
det største potentiale og de 
bedste muligheder i vores 
stævner. 
 
Vi vil sandsynligvis igen til 
næste år afvikle to runder, en 
før sommerferien og en i 
starten af august. Vi håber at I 
vil bakke op om arrange-
menterne. 

B-heatet på mændenes 800 meter blev en vanvittig tæt affære med blot 38/100 sek. mellem nr. 2 og 7. Bo Abrahamsson 
(105) fik noteret tiden 2.05.13, Jesper Pedersen (15) 2.05.15 og Villads Schou (94) 2.05.27. 

Mændenes 400 meter havde 
også høj klasse, og med 
48.75 besatte Christian 
Clausen 3.-pladsen og løb sin 
hurtigste tid på distancen i fire 
år. Også Annemarie Nissen 
viste gode takter på 
distancen. Efter et hårdt 
udlæg gik gassen lidt af 
ballonen på de sidste 100 m. 
Det til trods, kom hun i mål i 
ny PR, 59.37, og fik en god 
optakt til universiaden i 
Taipei, Taiwan, som hun er 
kvalificeret til. 
 
På kvindernes 800 m satte 
Therese Jansson en flot PR 
med 2.13.61 og besatte 4.-
pladsen. Foran hende var 
Louise Jørgensen tæt på sin 
PR med 2.11.09. Stævnets 
mest jævnbyrdige 
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BT 7 Østerbro 10. august 

 

PR sat ved BT 7 stævnet den 10. august. 

Christian Clausen løb 400 m i tiden 48.75 og sluttede på 3.-pladsen. 
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BT 7 Østerbro 10. august 

 

Selv om man ikke er aktiv ved stævnerne kan man sagtens hjælpe til alligevel. Under BT 7 var Laura Thygesen og 
Elisabeth Elsner flittige som Runners (løb med resultatlister fra målområdet til sekretariatet) og træner Liv Didi 
Pedersen var på plads som klokkefører og omgangstæller. Det er en god idé at trænerne mobiliserer de yngre 
kræfter til også at hjælpe til ved KIF’s stævner. 



Baneturneringen har virkelig 
fået et gevaldigt løft og der 
bliver skabt flere og flere 
tiltag, f.eks. liveoptakt på 
Facebook, livestream til nogle 
af stævnerne og meget mere. 

Årets 8. udgave fandt sted på 
Tårnby og en lille flok KIFere 
havde taget turen derud for at 
få testet det sidste inden 
mesterskaberne som DM 
mangekamp, DMU og DM 
senior. 

Cathrine Laugesen lagde ud 
på 100 m med tiden 13.45 
hvilket var en tangering af 
tiden, som blev sat på 
Østerbro stadion også ved 
baneturneringen, men denne 
gang i godkendt vind. Amager 
AC havde skabt så gode 
rammer som overhovedet 
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BT 8 Tårnby 15. august 

muligt og faktisk ”vendt banen 
om”, så målstregen var ved 
200 m startstregen.  

Næste i aktion var en KIF-
kvartet i 1500 m B-heat, som 
hurtigt viste sig at blive lidt af 
et drama – for efter 500 m 
styrtede de to forreste foran 
resten af feltet, hvoriblandt 
Martin Højland Nielsen var en 
af dem. Det skabte totalt kaos 
i feltet. Med 700 m igen gik 
undertegnede i front og trak 
Gustav Bendsen med sig – 
planen var klar – der skulle 
slås klubrekord for D14, som i 
forvejen lød på 4.32.1 og 
stammer helt tilbage fra 1988. 
Med 100 m igen slog jeg ud til 
siden og lod Gustav spurte sig 
ind i ny klubrekord 4.30.71!!! 

(Det skulle hurtigt vise sig, at 
den ikke fik lov at stå længe, 
læs mere under DMU 
reportagen på side 26). Bo 
Rahbæk løb sig ind i tiden 
4.45.09, hvilket er PR med 
2,80 sek. Martin fik også 
kæmpet sig tilbage og løb 
(med tanke på at han havde 
været nede at ligge undervejs) 
ganske fornuftige 4.41.05. 

 

Gustav Bendsen (335) på vej i mål i ny 1500 m klubrekord for D14 i tiden 4.30.71 med træner Mikkel 
Hansen (333) bag sig med styr på klokken efter veludført pace. 

af Mikkel Hansen 
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BT 8 Tårnby 15. august 

I A-heatet løb Bo Abrahamsson 
4.18.26 og var ikke helt tilfreds – 
det betød at Bo efterfølgende 
skulle ud og løbe sin straf-
fartleg, men som han selv 
nævnte ”Måske skulle jeg ikke 
have lavet sprint i weekenden...” 

Igen skulle der sprintes på 
løbebanen – denne gang på 200 
m. Camilla Nissen løb de 200 m 
på 26.02 – og kan forhåbentlig 
efter en skade midt på sæsonen 

nå tilbage til sin topform i 
slutningen :-)  

Cathrine Laugesen løb også 
200 m, hvor hun fik noteret 
27.56, hvilket er hendes bedste 
tid på distancen – hvilket også 
lover godt op til DM 
mangekamp. 

Sidst på aftenen var der 3000 
m på programmet og her havde 
vi Christoffer T. Madsen med i 

feltet – han fik noteret sig tiden 
8.49.45, hvilket lige er et stykke 
efter PR, men ganske 
udmærket efter forholdene, 
som ikke var helt lette for 
løberne og kun en enkelt løber 
løb hurtigere end sin seedning. 

Camilla Nissen løb 200 meter i tiden 26.02. 
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BT 9 Aarhus 22. august 

af Jesper Pedersen 

Blot 2 uger efter Masters EM gik turen tilbage til Aarhus til Baneturneringens 9. runde. 

15.04,11 på 5000 m blev tiden på Ceres Park i Aarhus :-) PR med 7 sek i et løb der flaskede sig helt 
perfekt med en rigtig god pacer. Jeg er især tilfreds med de sidste 1000 m, som går i ca. 2.50.  

Med tiden rykker jeg op som nummer 6 all-time på M40 5000 m ranglisten  

TAK til Karl-Åge Søltoft, Camilla Spagner og Cathrine Thovtrup for al jeres hjælp og vejledning!  

Jesper Pedersen med en imponerende 5000 m tid på 15.04.11 på Ceres Park. 

https://www.facebook.com/Marathoneksperten
https://www.facebook.com/camilla.spagner
https://www.facebook.com/cathrine.t.larsen.1
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NM U20 Umeå, Sverige 

Mads Ringsted med næstbedste stød nogensinde i landskampen i Umeå, 14.47 m. 

Efter en god konkurrence ifm. Copenhagen Open i Hvidovre i juni, blev jeg udtaget til at repræsentere 

Dannmark til Nordisk U20 mesterskab i Umeå i Sverige.  

Det var en super fed tur og der var en god holdånd. Forholdene under stævnet var dog ret uheldige da  

det begyndte at øse ned lige idet min konkurrence begyndte, men det taget i betragtning fik jeg et 

udmærket resultat på 14.47 hvilket er mit næstbedste resultat nogensinde. 

Det var en god opvarmning til det kommende DMU og alt i alt var det en fed tur og det var fedt at få 

prøvet at repræsentere Danmark.  

af Mads Ringsted 
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Sparta Games 19. - 20. august 

Efter at have siddet i tørvejr i klubhuset er det også sjovt at komme ud og blive gennemblødt i regnen! 
Laura Rosenkvist og Mille Elmer på vej til P11 kuglestødskonkurrence hvor Laura stødte 4.75 og Mille 4.83. 

Det årlige Sparta Copenhagen 
Games blev afholdt for 6. gang i 
weekenden 19-20. august og 
der var traditionen tro masser af 
startende fra KIF. Stævnet er et 
af landets største 
ungdomsstævner og ligesom 
sidste år blev også DM i 
Mangekamp for ungdom og 
senior afviklet i forbindelse med 
stævnet. 

KIF havde ialt 174 starter og 
vores dygtige atleter opnåede 
hele 87 PR, 14 guld, 8 sølv og 
10 bronze. Herudover hentede 4 
af vores seniorer i 
mangekampen yderligere 1 sølv 
og 2 bronzemedaljer. 

Desværre var vejrguderne ikke 
venligt stemt især ikke om 
søndagen der blev ramt af nogle 
kraftige regnbyger omkring 
frokosttid hvor lørdag ”kun” var 
plaget af gråvejr afløst af en 
enkelt solstråle i ny og næ. Med 
andre ord, som vejret har været 
så typisk denne sommer. Vi må 

krydse fingre for en smuk 
sensommer til de afsluttende 
stævner her i efteråret. 

I 9 års klassen havde KIF 4 
atleter med der efterhånden har 
en del stævneerfaring bl.a. fra 
Eurotrack tidligere i år på 
Frederiksberg. Dejligt at se at 
stævnelysten er til stede og at I 
klarer jer så godt! Det blev til PR i 
næsten alle discipliner hvilket er 
rigtig flot af de yngste deltagere. 
Isabella Bonde i 40 m (7.67), 
boldkast (10.70), 400 m (1.34.05) 
og kuglestød (3.34). Signe 
Veicherts satte PR på 40 m med 
8.63 og kastede 12.80 i boldkast 
og 4.64 i kugle. Emma King endte 
øverst på podiet hele to gange 
(med et minuts mellemrum ) 
ved en hurtig 40 m på 6.80 samt 
en meget flot længdespringsserie 
med bedste spring på 3.64, 
meget langt for de 9-årige piger. I 
kuglestød satte Emma også PR 
med 4.98. Hjalte-Johannes 
Kronborg satte PR på 40 m med 

7.38 og var tæt på PR i 
længdespring med 3.14. 

De 10 årige havde hele 14 friske 
atleter til start og også her blev 
det til en del flotte PR. Hos 
pigerne var Laura Rosenkvist i 
PR-humør med 9.81 på 60 m (1. 
gang under 10 sek) og 3.47 i 
længde (forbedring med 1 cm, 
men en PR er en PR!). På 400 
m løb Laura i tiden 1.21.56 og i 
kuglestød blev det til endnu en 
flot PR på 4.75 som var 
forbedring på over 1 meter! Mille 
Elmer satte også PR på 60 m i 
10.44 og sprang meget tæt på 
PR i længde med 3.41. Det blev 
til PR i boldkast med 26.15, en 
tid på 1.20.15 på 400 m og 4.83 i 
kuglestød. Altid flittige Sophia 
Bonde ligger nu stabilt under 10 
sek på 60 m med 9.71 i 
indledende og sluttede 5’er i 
finalen med 9.78. I længde blev 
det til PR med 3.53. I boldkast 
blev det til et kast på 17.37, 400 
m blev løbet i tiden 1.22.33 og 

af Søren Sørensen 



kuglestød blev afviklet søndag 
med et stød på 4.85.  

Hele 11 drenge var til start 
blandt de 10 årige! Amiin Tahtah 
løb første gang 60 m i 10.10 og 
nåede imponerende til finalen og 
løb her 10.05. På de lidt længere 
distancer blev det til 1.21.58 på 
400 m og 3.55.93 på 1000 m. 
August Horsgaard nåede også 
finalen i 60 m med 9.28 i 
indledende og 9.19 i finalen 
hvilket var PR og rakte til sølv. I 
boldkast blev det til et kast på 
36.37 og 400 m blev løbet i tiden 
1.18.89. Endelig snuppede 
August bronze i længde med et 
flot spring på 4.00 i sidste runde. 
Carl Stenner var lidt uheldig med 
et par overtrådte forsøg i 
længdespring og sprang så 2.80 
i sidste runde hvilket ikke var 
nok til finalen. 1000 m blev løbet 
på 4.05.11 og Carl stødte 6.27 i 
kuglestød. Jonathan Mansfeldt 
løb i PR tangering på 60 m 
indledende i 9.85 og sluttede 
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7’er i finalen med 10.04. Det blev 
til PR i længde med et spring på 
3.60. I boldkast kastede Jonathan 
27.69. Kevin Jensen stillede op 
for første gang i længdespring og 
sprang 3.70 hvilke indbragte en 5.
-plads. I boldkast var Kevin atter 
en gang suveræn med et 
vinderkast på 48.87 i modvind, 
meget tæt på hans egen 
klubrekord på 49.56. 400 m blev 
løbet i tiden 1.13.38 og endelig 
satte Kevin PR i kuglestød med 
8.22 hvilket indbragte bronze. 
Bror Marvin løb 9.71 i 60 m 
indledende og forbedrede til 9.69 
i finalen hvilket gav en 5.-plads. 
Højdespring blev til en PR 
tangering på 1.16, boldkast gav 
en PR på 38.44 og en 
bronzemedalje. 400 m blev løbet 
på 1.35.69 og det blev til PR i 
kugle med 7.44. Endelig satte 
Marvin PR i længde med 3.84. 
Matteo Battain var stabilt løbende 
på 60 m med 9.91 i både 
indledende og finalen der gav en 
6.-plads. Matteo sprang 3.37 i 

længde og sluttede 9’er lige 
uden for finalefeltet. I kugle 
stødte Matteo 6.09. Rasmus 
Nyhegn Flindtgaard havde debut 
på 60 m og løb i tiden 10.53 og 
på 400 m blev det til en tid på 
1.33.31. Samuel Kærhøg satte 
en solid PR på 60 m med 9.14 
(forbedring fra 9.42) og løb i 
finalen 9.26 hvilket gav en 4.-
plads, og det blev også til en PR 
i længde på 3.67. Boldkast endte 
med et kast på 18.21, 400 m 
blev løbet i tiden 1.24.09 og på 
1000 m satte Samuel endnu en 
PR med tiden 4.03.76. Hector 
Wielechowski satte en flot PR i 
højde med 1.22, en forbedring 
på hele 6 cm! I boldkast blev det 
til 32.70 og i 400 m debuten en 
tid på 1.20.90. Ligeledes havde 
Valdemar Holm Fischer 400 m 
debut i tiden 1.32.80.  

De 11-årige piger havde to 
debutanter med på holdet. Sally 
Nør debuterede på 400 m i tiden 
1.28.24. Den anden debutant 
Mar Sala løb 60 m lørdag i tiden 

Sparta Games 19. - 20. august 

De 10 årige drenge var særdeles aktive under Sparta Copenhagen Games. Her er der dømt trafikkaos på 400 m 
med hele 7 KIF-drenge i samme heat: August Horsgaard, Hector Wielechowski, Amiin Tahtah, Samuel Kærhøg, 
Valdemar Holm Fischer, Rasmus Nyhegn Flindtgaard og Marvin Jensen. 



10.08 og havde til søndagens 
længdespring anskaffet sig 
pigsko som blev indviet med en 
flot finaleplads og samlet 6.-
plads med et spring på 3.56, flot 
af Mar at komme i finalen 
allerede i hendes første 
konkurrence! Huda Elmhassani 
kastede 23.58 i boldkast, satte 
en flot PR på 400 m i tiden 
1.26.50 hvilket var forbedring på 
over 10 sek! På 1000 m løb 
Huda i 4.10.88 under nogle 
meget vanskelige vejrforhold. 
Elisabeth Elsner løb 60 m i PR-
tiden 9.87, satte PR i højde med 
1.11, sprang 3.53 i længde og 
satte endnu en PR i kugle med 
7.96 hvilket indebragte bronze. 
Højde og kugle-PR var begge 
forbedringer med 1 cm men det 
er jo rigeligt til at indkassere 
guldkarameller fra trænerteamet 
 Mikaela Medina Sørensen løb 
60 m indledende i PR 9.13 og 
senere finale i 9.20 hvilket gav 
bronze. Højdespring indbragte 
en ny PR på 1.30 og gav 
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sølvmedalje. Endnu en PR blev 
det til på 400 m i tiden 1.15.53. 
Længde gav bronze med et 
spring på 3.99 og endelig stødte 
Mikaela 5.98 i kugle. Celina 
Hagihara fik sat PR i boldkast 
med 28.85. Længde gav en 4.-
plads med et spring på 3.96. Som 
sædvanlig var Celina flittig gæst 
på præmieskamlens øverste trin 
med guld på 60 m (8.90 indl. og 
8.92 i finalen), guld på 400 m i 
tiden 1.11.41 og guld på 1000 m i 
tiden 3.35.17. På forhånd havde 
Celina og Greta Keisala fra FIF 
aftalt attentatforsøg på både FIF-
klubrekorden (3.26) og KIF-
klubrekorden (3.28.01) med et 
hurtigt tempoløb men de helt 
ekstreme vejrhold med kraftig 
regn og blæst under pigernes løb 
gjorde dette umuligt. I må have 
klubrekorderne til gode til senere i 
sæsonen piger! 

Hos de 11-årige drenge var Adam 
Skytte i hopla på 60 m med en 
indledende tid på 9.03 (forbedring 

på over 1 sek!) og 9.02 i finalen 
hvilket indbragte en 5.-plads. 
Adam sluttede flot 3’er på 
bronzeplads på 400 m i tiden 
1.10.03. Elias Martinsen løb den 
længere distance 1000 m i tiden 
4.12.17. 

Blandt de 12-årige piger satte 
Alma Horsgaard en flot PR på 
80 m i tiden 12.29 (forbedring fra 
13.67) hvilket rakte til en 
finaleplads der blev løbet i 
12.35. Alma løb også 200 m i 
tiden 32.94. Ditte Jensen løb 80 
m i tiden 12.85, 200 m i tiden 
33.91 og stødte 7.60 i kugle. 
Freja Veicherts satte PR i 
samtlige discipliner, 80 m blev 
løbet i tiden 12.86 (forbedring på 
over 1 sek!), kuglestød gav et 
stød på 7.10 og Freja sluttede 
4’er i sit heat på 60 m hæk i 
tiden 14.64. Isabella Molka 
Vente satte en flot PR i længde 
med 4.28 (50 cm forbedring) og 
sprang 1.21 i højdesprings-
debuten.  

 

Sparta Games 19. - 20. august 

Celina Hagihara P11 under attentatforsøg på klubrekorden på 1000 meter, som desværre matte opgives undervejs 
pga. voldsomt regnvejr. Til gengæld snuppede Celina førstepladsen ved at spurtbesejre Greta Keisala fra FIF og 
vandt med 2/100 sek. i tiden 3.35.17. 
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Drengene på 12 år havde 4 
atleter til start. Christian 
Carstensen løb 80 m på 15.39 
og sprang 2.99 i længde. Clifton 
Benjamin løb 12.09 i 80 m 
indledende og forbedrede det til 
11.99 i finalen. I længde blev det 
til et spring på 3.84. Daniel 
Rasmussen satte PR i kugle 
med et stød på 5.51. Leon 
Hamann var på banen på 200 m 
med tiden 32.67, Leon sluttede 
4’er på 1000 m i tiden 3.36.61 
og stødte 6.86 i kugle. 

Blandt de 13 årige var 6 piger til 
start. Gaia Eisner satte PR på 
80 m i tiden 13.16. Det blev til 
8.15 i spydkast og et spring på 
3.30 i længde. Liva Olsen satte 
PR med over 1 sek på 80 m i 
tiden 12.36. I debuten i spydkast 
blev det til et kast på 13.50. 
Marie Wiedemann løb 200 m i 
tiden 36.01 og tangerede PR i 
længde med et spring på 3.30. 
Smilla Kristensen var tæt på PR 
i spydkast med 27.82, stødte 
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9.40 i kugle og sprang 4.30 i 
længde hvilket også var i 
nærheden af PR på 4.42. Vera 
Dalsgaard satte PR i spydkast 
med 17.18 og også PR i længde 
med et spring på 3.95. Alma Witt 
gik med 11.11 på 80 m videre til 
finalen som ventet, men blev ramt 
af en lårskade i finalen der dog 
blev gennemført i 11.02 på en 6.-
plads. Skaden medførte 
desværre afbud til 200 m, 600 m 
og længde om søndagen, god 
bedring Alma! 

Hos drengene løb Elias Lauritzen 
200 m i tiden 33.10, satte PR på 
1000 m i tiden 3.48.67 og endnu 
en PR i kugle med 7.34. Tobias 
Kjær satte PR i spydkast med 
13.21 og stødte 5.93 i kugle. 
Tobias Bjerre tog endnu en gang 
godt for sig af retterne både med 
hensyn til PR, klubrekorder og 
medaljer. I længde blev det til 
sølv med 5.19. Ligeledes sølv i 
spydkast med 42.33 og også sølv 
i hammerkast med en forbedring 

af hans egen klubrekord til nu 
29.77. Højdespring blev vundet 
på 1.70 og i kugle blev det til 
endnu en guldmedalje og endnu 
en forbedring af egen klubrekord 
i 12.65, en forbedring på hele 1 
meter og 32 cm! Tobias har i år 
forbedret klubrekorden nogle 
gange fra Andreas Trajkovskijs 
10.66 sat i 2006 altså en 
forbedring på knap 2 meter indtil 
videre! 

Hos de 14-årige piger løb Karen 
Tonsgaard 100 m i tiden 14.18 
og sprang 4.07 i længde. Frida 
Bundgaard sprang 4.30 i 
længde. Beatrice Nødvig satte 
PR i længde med 3.87 og også 
PR i kugle med 6.44. Alberte 
Nødvig satte også PR i længde 
med 3.23 og også PR i kugle 
med 6.48. Alberte Ulrik var blot 
2/100 fra PR på 80 m hæk i 
tiden 14.29 og sluttede 5’er i 
heatet. Karoline Bygwraa stødte 
7.85 i kugle og løb 300 m i tiden 
52.42. Maja Fuglsang Jensen 

Sparta Games 19. - 20. august 

Adam Skytte løb en flot bronzemedalje hjem i D11 400 m i tiden 1.10.03. 
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løb 100 m i tiden 15.30. Maria 
Brorsen løb 800 m i tiden 
2.31.64. I samme løb fik Nanna 
Elmer noteret tiden 2.29.23 som 
er PR med over 5 sek! Rebekka 
Holsting sluttede 4’er i hammer 
med et PR-kast på 33.81 som 
var forbedring med over 2 meter.  

Drengene på 14 år havde 3 
atleter i ilden. William Elsner tog 
sølv i kugle med et PR-stød på 
9.99. 800 m gav bronze i tiden 
2.16.36. Neloo Falck løb 300 m i 
tiden 41.62 og tog bronze. 
Lukas Medina Sørensen vandt 
guld i længde med bedste spring 
på 6.04 og en fin stabil serie 
med fem spring indenfor 12 cm 
(5.92-6.04). 

Hos de 17-18 årige løb Ya-
Chernoh Kamara 100 m i tiden 
14.23. Peter Adamsen vandt 
stang i 3.91. Christoffer Åndahl 
tog sølv i længde med 5.72 og 
guld i højde med 1.82. Emanuel 
Hammann satte PR i hammer 
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med 45.96 og vandt guld. 

Hos seniorerne var der 3 mand til 
start på 800 m: Martin Højland 
Nielsen løb 2.10.12, Bo 
Abrahamsson løb 2.05.18 og 
Søren Brasen i tiden 2.01.27. På 
1500 m løb Martin Højland 
Nielsen i PR-tiden 4.27.64. 
Camilla Falk Rønne Nissen 
stillede op på den utraditionelle 
Sparta CG distance 150 meter og 
sluttede 5’er i tiden 18.96. På 100 
m løb Kristoffer Pedersen i tiden 
12.01. Martin Juhl vandt 
mændenes hammerkast med 
34.94 hvilket var PR. Katrine 
Holten Winther vandt kvindernes 
trespring med 11.87. I 
længdespring sluttede Jessie 
Ipsen 2’er med 5.57 og Annette 
Juma endte på 4.-pladsen med 
5.20 som bedste spring. 

Tak for et rigtigt godt Sparta 

Copenhagen Games! 

Sparta Games 19. - 20. august 

Efter et anstrengende 300 m løb er det godt med kram og klap fra holdkammerater og forældre. 
Karoline Bygwraa efter P15 300 m som blev gennemført i tiden 52.42. 
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Sparta Games og DM mangekamp 19. - 20. august 

Guld, sølv og bronze til fam. Laugesen i DM i mangekamp, der blev afviklet under Sparta Copenhagen Games. 
Cathrine Laugesen tog bronze i kvindernes konkurrence med 3.384 points, Christian Lauge Laugesen (stiller op for 
Sparta og er KIF’s sprinttræner) vandt DM for 7. gang i karrieren med 7.028 points og bror Morten Lauge Laugesen 
vandt sølv hos herrerne med 5.710 points. 

Som nævnt var der 4 seje KIF 
mangekæmpere til start i DM-
konkurrencen. Blandt kvinderne 
sluttede Cathrine Laugesen på 3.-
pladsen med bronzemedalje med 
3.384 points. Signe Boelsmand 
sluttede 4’er med 3.181 points.  

Hos herrerne blev det til to 
podieplaceringer med Morten 
Lauge Laugesen på sølvplads 
med 5.710 points og Martin 
Panduro med bronzemedalje med 
4.993 points.  

Morten Lauge udtalte efter 
mangekampen: ”Jeg har været 
dansk juniormester fra 15-19 år, 

så har haft det under huden, 
men har været væk fra 
atletikken i 6 år. Jeg har brugt 
de sidste 2 måneder på at 
træne mig lidt op til mange-
kampen fordi storebror 
Christian lokkede. Jeg kunne 
godt mærke at der var plads til 
meget forbedring i en del 
øvelser og havde da også et 
par kiks i nogle af øvelserne. 
Såsom højde hvor jeg klarede 
min starthøjde på 165 men har 
faktisk sprunget 187. Men alt 
ialt er jeg tilfreds med mine 
resultater.” 

Hvor Morten har prøvet 
mangekamp tidligere, så var 
det debut for Martin Panduro, 
der efter stævnet udtalte: ”Det 
var min første mangekamp, og 
det var rigtig sjovt at prøve. 
Generelt gik det over 
forventning i de mange øvelser 
jeg ikke havde prøvet til 
konkurrence før. Hele 
oplevelsen har gjort at jeg 
overvejer at fokusere min 
træning mere i retning af 
mangekamp.” 

Flot kæmpet alle 4 og bare 
fantastisk at se hele 4 KIF’ere 
stille op i mangekampen. 
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Sparta Games og DM mangekamp 19. - 20. august 

Signe Boelsmand under syvkampen i gang med den afsluttende 800 

meter der blev løbet i tiden 2.44.97. 
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Martin Panduro (45) og Morten Lauge Laugesen (44) under den afsluttende 1.500 meter om søndagen. Martin løb i 

tiden 4.44.68 og Morten i 4.54.52. 



KIF havde i weekenden 26-
27. august 17 atleter med på 
det nyrenoverede Hvidovre 
Stadion til DM for Ungdom 
der dækker aldersklasserne 
fra 14 til 22 år. Atleterne er til 
et mesterskabsstævne som 
DMU inddelt i klasserne 14-
15 år, 16-17 år, 18-19 år 
samt 20-22 år. 

Det blev til en god stabil 
præstation med 10 medaljer 
fordelt på 2 guld, 4 sølv og 4 
bronze. Forholdene i 
Hvidovre var gunstige rent 
vejrmæssigt, dog blæste det 
en del om søndagen men 
holdt stort set tørvejr 
weekenden over, alligevel 
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blev det kun til beskedne 5 PR 
blandt vores 28 starter, men 
mange var i nærheden af PR. 

I 14-15 års klassen var der 
hele 9 KIF atleter til start og 
alle havde DMU (ude) 
stævnedebut, 8 af de 9 er 
yngste årgang 2003 og skulle 
derfor kæmpe mod 
konkurrenter der er et år 
ældre. Alligevel var det i 
denne gruppe at de 5 PR blev 
sat så man må sige at de 
yngste mødte op i skarp form. 
Alberte Ulrik lagde lørdag 
morgen ud med at snuppe 
bronze på 300 m hæk i tiden 
53.62, godt 1 sekund fra PR 
sat ved Øst DMU tidligere i år. 

Alberte løb søndag 80 m hæk 
i tiden 15.01 og blev 5’er i 
indledende heat. Rebekka 
Holsting kastede hammer 
lørdag formiddag og sluttede 
fint midt i feltet som nr. 5 af 
10 startende med et kast på 
31.31. Mik Lønborg fulgte op i 
hammerarenaen med bedste 
kast på 20.85 og sluttede 9’er 
i konkurrencen.  

Weekendens bedste 
præstation stod Gustav 
Bendsen for da han på 1500 
m gav sin nyligt satte 
klubrekord fra BT8 i Tårnby 
på 4.30.71 et godt tryk nedad 
til nu 4.26.27, denne gang 
helt uden træner-pace!  

DMU Hvidovre 26. - 27. august 

Gustav Bendsen gav sin egen nyligt satte klubrekord i D14 1500 m et godt tryk nedad med over 4 sekunders 
forbedring så klubrekorden for 14-årige drenge nu lyder på 4.26.27. Gustav sluttede 6’er i D15-feltet til DMU. 

af Søren Sørensen 
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Neloo Falck og William Elsner i D15 300 m hvor begge hentede ny PR, Neloo i tiden 40.57 og William 41.07. 

Det rakte til en 6.-plads i feltet 
hvor Gustav længe fulgte 
godt med, bemærkelses-
værdigt er det at de 5 første 
pladser alle var årgang 2002 
og næstbedste 03’er efter 
Gustav kom ind 12 sek. efter 
Gustav. Søndag fulgte 
Gustav de gode takter op på 
800 m og havde her 
følgeskab af William Elsner 
og igen en virkelig god KIF-
præstation med Gustav på 4.-
pladsen i tiden 2.12.37 og 
William lige efter på 5.-
pladsen i 2.13.48. Også her 
blev Gustav og William bedst 
placerede årgang 03’ere.  
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William havde som 
opvarmning til favoritdistancen 
800 m valgt en 300 m lørdag 
hvilket indbragte en PR i tiden 
41.07, forbedring på knap 1 
sekund. Neloo Falck løb her 
også PR i tiden 40.57 der 
rakte til en 6.-plads i et felt der 
rummer virkeligt hurtige 
drenge, guld og sølv blev løbet 
under 37 sek. Neloo snuppede 
søndag endnu en PR denne 
gang på 200 m i tiden 25.80 
og igen var der hurtige drenge 
i aktion med en vindertid på 
22.97 hvilket er super hurtigt 
blandt de 14-15 årige. 

De 14-15 årige piger var 
repræsenteret ved Laura 
Rothschild og Nanna Elmer. 
Laura løb lørdag på 1500 m i 
tiden 5.22.46 og sluttede 
12’er og søndag løb hun 
3000 m i tiden 12.03.86 
hvilket ligeledes gav en 12.-
plads. Nanna Elmer løb også 
med i samme 1500 m felt 
lørdag og fik sat PR i tiden 
5.21.53 hvilket er en 
forbedring på knap 3 
sekunder. Nanna løb 800 m 
søndag og kom endnu en 
gang under 2.30 med en 
sluttid på 2.29.90 som kun er 
lidt langsommere end hendes 
nyligt satte PR på 2.29.23 fra 
sidste weekends Sparta 
Games, Nanna sluttede 8’er i 
feltet. 

DMU Hvidovre 26. - 27. august 



Eneste springer fra den 
yngste gruppe var Lukas 
Medina Sørensen der lørdag i 
trespring sprang op til sit 
bedste med 11.76 (PR 11.86) 
hvilket rakte til sølvmedalje. 
Søndag sluttede Lukas 4’er i 
længdespring med bedste 
forsøg på 5.74, med bedre 
planketræf havde der været 
medalje i sigte da sølv og 
bronze havde pletskud på 
planken med spring på 5.85 
og 5.80. 
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I 16-17 årsgruppen lagde 
Peter Adamsen godt ud lørdag 
morgen med at vinde guld i 
stangspring med 4.00 kun 10 
cm fra PR. Peter var i 
problemer på højden 3.90 der 
først blev klaret i 3. forsøg 
men afgjorde konkurrencen til 
sin fordel ved at springe 4.00 i 
første forsøg og kom som den 
eneste over på denne højde. 
Se Peters vinderspring her. 
Christoffer Åndahl sprang 
søndag højde og vandt sølv 
med et spring på 1.86. 

Vibha Soren sluttede på en 4.
-plads i trespring med et 
førsterunde-spring på 10.32 
blot 12 cm fra PR. Søndag 
sprang Vibha længdespring 
og var også her i nærheden 
af PR (4.70) med et spring på 
4.55. Sofie Rasmussen 
deltog også her i 
længdespring og sluttede 6’er 
med 5.12. 

DMU Hvidovre 26. - 27. august 

Christoffer Åndahl sprang 1.86 i 
højde D17 og vandt sølvmedalje. 
Holtes Marius Hytholm vandt 
konkurrencen med ny PR på 1.94. 

Dansk Ungdomsmester i 
stangspring D17 Peter 
Adamsen med et spring 
på 4.00. 

https://www.facebook.com/632890400101353/videos/1540645439325840/
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Blandt de 18-19 årige var 
Emanuel Hammann til start i 
hammer og sluttede 7’er med 
et kast på 41.24. Mads 
Ringsted der for nylig var til 
NM U20 stævne i Sverige 
hentede to medaljer hjem til 
KIF, lørdag blev det til sølv i 
kuglestød med 14.70 og 
søndag bronze i diskos med 
38.51. 

I ældste klasse 20-22 år 
hentede Jonathan Adamsen 
og Annette Juma 2 medaljer 
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hver. Annette vandt lørdag guld 
i trespring med 11.73 og 
søndag blev det til sølv i 
længde med 5.37. Jonathan løb 
sig til to bronzemedaljer, lørdag 
på 1500 m i tiden 4.02.93 og 
søndag på 800 m i tiden 
1.56.35. 

Alt ialt en god KIF weekend 
med mange startende især i de 
yngste årgange og med lidt 
mere mesterskabserfaring 
blandt de unge tegner de 
kommende år rigtigt gode i KIF-
regi. 

 

 

DMU Hvidovre 26. - 27. august 

Dansk Ungdomsmester i trespring P22 blev Annette Juma med et spring på 11.73 og Annette vandt 
desuden sølv i længde med 5.37. Her under længdespring i forrige weekends Sparta Games. 
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DMU Hvidovre 26. - 27. august 



Nu sker der endelig noget ! 

 

Hylderne hos Sport Direct er  
ved at blive fyldt op med 
KIF’s nye tøj kollektion fra 
PUMA. 

Der er singletter, t-shirts, 
korte tights og shorts på lager 
og der kommer løbende nye 
varer hjem, som den grå 
hoodie, overtræksbukser, 
lange tights, skotasker med 
KIF logo og med mulighed for 
tiltryk af navn. Den hvide KIF 
top til pigerne er desværre 
ikke på lager endnu, vi 
arbejder på højtryk for at få 
en hjem til jer og det samme 
gælder for heldragter.  
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Vi forventer også at have 
lange tigths klar til vinter 
sæsonen, så tjek hjemme-
siden i ny og næ for nye varer. 

 

Gå ind på KIF’s hjemmeside, 
under KIF i hovedmenuen 
finder du klubtøj i menuen og 
herfra går du ind på linket til 
Sport Direct.  I webshoppen 
kan du se hele sortimentet og 
bestille det tøj du ønsker, 
derefter betaler du og tøjet 
bliver sendt til KIF, hvor I kan 
hente det. 

https://sportyme.dk/clubme/

kif-atletik/ 

 

Trænerne har også fået nyt 
tøj, og bliver nu lette at 
genkende på stadion og ved 
stævner. Sorte overtræks-
bukser, rød bluse og sort 
sweatbluse med træner trykt 
på ryggen. Så kan du finde 
dem. 

Fra 1. Januar 2018 skal alle 
atleter være iført de nye 
singletter/bluser fra KIF ved 
deltagelse i konkurrencer. 

 

Håber I alle tager godt imod 
tøjet ! 

 

Tak til modellerne Neloo og Nanna fra U18 holdet. 
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Tøjstatus 

af Birgitte Røddik 

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


Mini holdet er kommet godt i 
gang med træningen igen 
efter sommerferiens pause. 
Vi har fået flere nye 
medlemmer på holdet, hvilket 
er super fedt. Vi nyder det 
gode vejr med sjove lege og 
de super fede atletik 
discipliner inden vi snart 
runder af for denne sæson.  
 
Tilbage er der nu kun 2 
stævner, holdkampen d.16 
september, hvor hver udtaget 
atlet skal skaffe points til hele 
holdet, og afslutnings 
stævnet i Greve, hvor vi 
håber at rigtig mange mini'er 
vil deltage. For få uger siden 
blev Sparta Copenhagen 
Games afholdt. Det var to 
rigtig gode dage med glade 
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børn, mange personlige 
rekorder og medaljer.  
 
Noget nyt og spændende som 
også er sket på holdet er 
vores nye super seje kampråb 
vi har fået. Dette glæder vi os 
til at råbe højt så alle på 
Østerbro Stadion kan høre 
det, og hvis man skulle have 
lyst til at råbe med lyder det 
således:  

 
KIF - KIF 

i klubben er vi bedst 
Mini holdet super star 

Alle vi medaljer tar'  
Vi er atletikkens håb 

Derfor har vi dette råb 
Mini Go, Mini Go 

KIF 
 

Vi vil efter sæsonen slutte af 
med 2 ugers leg og 
konkurrencer, hvilket plejer at 
være en succes blandt 
børnene. Efter efterårsferien, 
vil vi derefter starte stille og 
roligt op med vintertræning. I 
vinter sæsonen er der 
desværre ikke de samme 
muligheder for at lave 
disciplin træning, men vi vil 
selvfølgelig lave alternative 
træninger til hver disciplin. Vi 
vil bruge Fælledparken noget 
mere både til løb og spring, 
og så vil vi tage fat i medicin- 
boldene og let kropsstyrke. 
Bare rolig vi vil stadig lave en 
masse sjove lege som vi 
plejer, det skal I ikke være 
nervøse for. Det bliver en 
super spændende tid og så er 
det jo rart at skifte lidt i 
træningsformen. 

Nyt fra holdene: Mini (10-11 år) 

af Liv Didi Pedersen 

https://www.facebook.com/groups/1386266754952141/?multi_permalinks=1785445238367622&notif_t=group_activity&notif_id=1503948531288303
https://www.facebook.com/groups/1386266754952141/?multi_permalinks=1785445238367622&notif_t=group_activity&notif_id=1503948531288303
https://www.facebook.com/groups/1386266754952141/?multi_permalinks=1785445238367622&notif_t=group_activity&notif_id=1503948531288303
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Vi nærmer os den tid af året, 
hvor alt skal spille på banen 
og hvor vi begynder at skulle 
evaluere på sæsonen. 

Siden sidst har der været et 
par baneturneringer, et 
Sparta Copenhagen Games 
og netop i den seneste 
weekend årets højdepunkt 
DMU. 

U18 holdet har fået opbygget 
et solidt fundament (stadig 
med plads til forbedringer), 
men vi er glade for at se at de 
unge giver den 120% både til 
træning og til stævnerne – og 
samtidig er det lykkedes at 
skabe et godt træningsmiljø, 
hvilket jeg fik bekræftet i går 
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med følgende citat ”De vil jo 
ikke engang komme hjem efter 
træning”, hvilket jeg tolker som 
et tegn på at gruppen er rystet 
rigtig godt sammen.  

Dette skal vi også lægge 
endnu mere vægt på, og der vil 
snart blive inviteret til 
fællesarrangement, hvor vi skal 
ud og lave noget i samlet flok 
efter en laaaang og hård 
sæson. 

Inden sæsonen slutter helt er 
der et Øst DM for hold for de 
14-15 årige – dette finder sted 
d. 16. september på Greve 
stadion. 

Derefter er der kun afslutnings-
stævnet inden den står på 

vintersæson igen. 
Trænergruppen sætter sig ned 
snarest og får evalueret det 
første år på U18 holdet. 

Og så skal det også lige 
nævnes at vores super seje 
træner Jannick Bagge sprang 
14.78m i trespring til 
Universiaden (universitets-OL), 
samt både Anders og Michael 
deltog ved EMACS (EM for 
”gamle” mennesker ;-) ) – hvor 
Anders løb 14.08s på 100m 
(efter sygdom op til stævnet) 
og Michael løb sig til en flot 
finaleplads på 800m (tiderne 
2.10.31 i indledende og 
2.10.33 i finalen). 

SIKKE ET TRÆNERTEAM ;-)  

Nyt fra holdene: U18 

Springtræner Jannick Bagge springer 14.78 i trespring ved Universiaden i Taiwan. 

af Mikkel Hansen 



Astrid Glenner har været 
flyvende efter sommerpausen 
hvor hun først med 12.18 til 
BT 7 Østerbro ikke var langt 
efter Mathilde Kramer og 
dernæst løb 11,91 (2,2) til 
landskampen i Manchester. 
Hun har en del rejsetid på 
vejen mod Universiaden hvor 
den står på 100m, 200m og 4 
x 100m.  

Ved Universiaden deltager 
også Jannick Bagge fra 
gruppen der i første omgang 
er skiftet tilbage til trespring. 
Her var han ikke langt fra de 
15m i sit comeback spring.  
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DM senior: De største 
forventninger fra gruppen 
rettes mod Astrid Glenner der 
har haft en kanon sæson og 
pt. ligger nr. 4 på den danske 
rangliste på 100m. Hun skal 
gerne runde sæsonen af med 
noget metal!  

Albert Ranning er ved at 
komme op i omdrejninger men 
vælger kun 200m til DM. Mon 
ikke der lurer en personlig 
rekord så der kan arbejdes 
motiveret frem mod stærke 
tider i 2018?! Jeg tror det :)  

Ellers er der fokus på 
stafetterne hvor bedste 
medaljebud er 4 x 100m hos 
kvinderne der forhåbentlig 
kan stille med stærkeste 
opstilling: KIF Pocket-Rocket 
Signe Boelsmand - Ms. 
Hurdle Anne Marie Nissen - 
Guld-Glenner Astrid Glenner - 
Relay-Cam Camilla Nissen. 
Og 4 x 400m hos begge køn 
kan forhåbentlig runde 
mesterskaberne fint af! 

Nyt fra holdene: Sprint 

af Lauge Laugesen 

Der venter også en spændende DT-finale i Odense den 9. september hvor KIF’s dygtige kvinder 
gerne må gentage succesen fra i fjor, hvor det blev til bronzemedaljer på hjemmebane. 
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Atletikskolen har nu været en 
fast del af KIF siden 2008, 
hvor vi hvert år har haft 1 
eller 2 uger i sommerferien, 
hvor vi har afholdt sommer 
atletik camp for både vores 
egne atleter, samt børn og 
unge der aldrig har prøvet det 
før. 

Det har de seneste år kørt 
som det plejer – og er der en 
ting der sjældent er godt, så 
er det ordet plejer. Det har i 
år betydet helt nye tanker i 
konceptet, hvor vi har lukket 
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nogen 13-15 årige ind, som 
har hjulpet både som 
arrangør, men også som 
trænere i selve ugen. 

De unge har altså fået en 
minitræneruddannelse i løbet 
af atletikskolen i uge 31, og 
evalueringen fra både de unge 
trænere, men også børnene (+ 
forældre) har været rigtigt 
positive over for dette nye 
koncept, så mon ikke vi kunne 
finde på at gøre det igen 
fremover… 

Her følger lige et par citater fra 
at par af de unge: 

”Jeg har lært meget om det at 
være træner og haft det sjovt” 

”Jeg kunne rigtig godt tænke 
mig at blive træner, især efter 
jeg har været med på 
atletikskolen, det var med til at 
give mig et indblik i hvad det er 
at være træner” 

Du kan formentlig læse mere 
om næste års atletikskole i 
februar 2018. 

Atletikskole uge 31 

af Mikkel Hansen 



Den 8. oktober nærmer sig 
med hastige skridt, og det 
betyder at Eremitageløbet 
gør det samme. I år skal den 
49. udgave af løbet skydes i 
gang, inden vi næste år kan 
fejre et stort jubilæum. 

Forandringer på årets 
Eremitageløb er også ved at 
kunne mærkes udadtil, hvilket 
betyder at vi nu kan begynde 
at offentliggøre flere og flere 
tiltag. 

For nyligt startede vi 
fællestræning op ude i 
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Dyrehaven og vi har stadig to 
datoer, hvor I alle er velkomne 
– det drejer sig om: 

10. september  

1. oktober 

Begge dage mødes vi ved 
Fortunen i Dyrehaven (lige 
inde til højre). Træningen 
består af forskellige tekniske 
elementer samt noget interval, 
men er også god mulighed for 
at komme ud og møde andre 
løbere – Skriv gerne, hvis I har 
spørgsmål – og ellers følg 

med på vores Facebookside: 
”Eremitageløbet”, hvor 
fællestræningerne er oprettet 
som begivenheder. 

Derudover har vi også fået 
offentliggjort en ny 
startprocedure, som skal give 
en bedre afvikling og mere 
flydende start – læs meget 

mere om den lige her:  

Hvis du ikke har tilmeldt dig 
endnu, kan du finde link til 
tilmeldingen på www.elob.dk  

Eremitageløbet 8. oktober 

af Mikkel Hansen 

http://www.elob.dk/index.php/vaerd-at-vide/startprocedure/
http://www.elob.dk
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Friløbet 24. september 

KIF arrangerer Friløbet søndag den 24. september. Løb enten med - det gavner dig selv og klubbens 
økonomi - eller kom og tag del i at få afviklet arrangementet og få en hyggelig dag sammen med andre 
KIF’ere. 
 
Pr. 31/8 er tilmeldt 903 løbere. Vi kan godt bruge flere deltagere, så hermed en opfordring til at gøre 
opmærksom på løbet på jeres arbejdsplads, uddannelsesinstitution eller andre steder I færdes. 
 
Læs mere på Friløbets hjemmeside her. 

http://www.frilobet.dk/


Side 38 

Mini Marathon i Fælledparken 16. september 

af Bente Leisner 

Der afholdes MINI CPH HALF BØRNELØB den 16/9 – dagen før Copenhagen Half Marathon. 
 
KIF’s Børne- og Ungdomsafdeling skal stå for dette arrangement. Alle bedes derfor hjælpe! 
 
KIF er med – og det håber vi også, at DU og din familie vil være. KIF får et beløb for hver tilmeldt løber. 
De penge kan vi godt bruge til alle de unges deltagelse i de mange stævner, og på de forskellige ture. 
 
Kan du hjælpe, så giv Bente besked ved Sparta Copenhagen Games, til træning på stadion, på 
telefon 30 62 03 19 eller på mail ungdom@kif-atletik.dk. 
 
Vær med til en sjov dag! Vi skal bruge mindst 30 hjælpere – både børn, unge og voksne over 18 år. 
 
                                                                        ---ooo--- 
 
KIF skal stille med hjælpere til Børneløbet Mini CPH Half lørdag den 16. september 2017. 
 
Hjælperne skal være med i Fælledparken fra kl. 9.00-12.30. 
 
Starten for 1 km (0-5 år) går kl. 11 og for 2,1 km (6-14 år) kl. 11.30. 
KIF får et beløb for hver tilmeldt løber. 
KIF skal stille med 30 hjælpere på dagen ved op til 1.000 deltagere. 
Hvis der kommer mere end 1.000 deltagere skal KIF stille med flere hjælpere. 
 
Nedenfor er arbejdsopgaver for hjælperne beskrevet ved op til 1.000 deltagere: 
 
INDEN STARTEN 
- Opstilling til vand, frugt og medaljer (15 hjælpere – min. 3 voksne ledere) 
UNDER LØBET 
· Vejvisere (15 hjælpere) – vejviserne skal være over 18 år 
· Udlevering af medaljer (5 hjælpere – min. én voksen) 
· Udlevering af frugt (5 hjælpere – min. én voksen) 
· Udlevering af vand (5 hjælpere – min. én voksen) 
EFTER LØBET 
· ALLE hjælper med at rydde op. Alt skal ryddes op. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                http://cphhalf.dk/mini/ 

 
 

OBS: For de unge 10/11 og 12/13 år, som bliver udtaget til ØST Holdkamp i Greve vil der være 
fælles afgang med toget fra Østerport Station. Forældre kan derfor godt hjælpe ved Børneløbet, 
når børnene er afleveret på stationen og så tage til Greve senere og heppe ungerne frem til sejr i holdkampen! 

http://cphhalf.dk/mini/
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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. 

Klubrekorderne opdateres en gang om året på hjemmesiden både for Ungdom, Senior-kvinder og 

Senior-mænd. 

Sofie Rasmussen satte i P17 klassen klubrekord i trespring med 11.56 i Aarhus den 5. februar. 
Her i aktion et par uger senere ved inde DM i Skive. 

http://kif-atletik.dk/index.php/da/ungdom-born/klubrekorder
http://kif-atletik.dk/index.php/da/senior-junior/resultater/klubrekorder-kvinder
http://kif-atletik.dk/index.php/da/senior-junior/resultater/klubrekorder-maend
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Stævnekalender 
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KIF’s egen fysioterapeut 

 



Fotos i dette nummer: Michael Hyllested, Birgitte Røddik, Michael Mørkboe, Søren Sørensen. 

Video: Michael Mørkboe. 

Næste nummer udgives søndag den 1. oktober. Deadline er tirsdag den 26. september. 

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 page:    KIF-atletik  

Tilmelding til ungdomsstævner:  Opslagstavlen på stadion eller ungdom@kif-atletik.dk 

Bestyrelsen:     bestyrelsen@kif-atletik.dk 

Udmelding:     Husk at kontakte kassereren på medlem@kif-atletik.dk 
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Bagside-info 

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. 

Spændende og også lidt farligt at stå ved siden af manden 
med startpistolen. Drenge 10-11 år ved Sparta Games. 

http://imars.dk/liveboard
http://lifeonmars.dk/
http://statletik.dk/
http://www.flickr.com/photos/hyllestedphoto/albums
http://målfoto.dk/support
http://www.kif-atletik.dk
http://www.kif-atletik.dk/index.php/da/nyheder/breakif-news
https://www.facebook.com/KifAtletik/
mailto:ungdom@kif-atletik.dk
mailto:bestyrelsen@kif-atletik.dk
mailto:medlem@kif-atletik.dk

