
I januar er der for alvor kommet 

gang i stævneaktiviteterne igen og 

især ungdomsholdene har haft 

travlt med Vinterturneringen, 1. 

runde af Kronborg Games, Øst 

Ungdom Inde i Ballerup og i sidste 

weekend Pallasspelen i Malmö. 

Der har været solide grupper af 

ungdomsatleter afsted til alle 

stævnerne og især skal 

fremhæves Østmesterskabet for 

Ungdom Inde i Ballerup Super 

Arena hvor 22 KIF’ere vandt hele 

23 medaljer og samtidig satte en 

stor mængde PR. 

Seniorerne er også så småt 

kommet i gang med stævner i 

Hvidovre og Växjö og viste 

ligeledes flaget under 

Pallasspelen. 

En KIF-legende fyldte 60 år den 

29. januar nemlig Loa Olafsson, 

der havde sin storhedstid i 

slutningen af 1970’erne, da hun 

som ganske ung satte et væld af 

danske rekorder samt et par 

uofficielle verdensrekorder. 

Rasmus Bech fra Politiken har 

tegnet et fornemt portræt af Loa, 

som du kan læse til sidst i 

nyhedsbrevet. 

I februar skal der sættes X’er i 

kalenderen: Præmiefesten for 

ungdom og familier er lørdag den 

3. februar (tilmelding kan nås 

endnu!), foredrag om idrætsskader 

og forebyggelse er 22. februar og 

årets generalforsamling løber af 

stablen den 27. februar. Mød op 

og støt din idrætsforening. 
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En af Øst Ungdom Inde 
stævnets flotteste KIF-
præstationer stod William 
Elsner (t.v) og Gustav 
Bendsen i midten for, da de 
i Drenge 15-klassen på 800 
meter tog hhv. sølv i tiden 
2.13.01 og guld i tiden 
2.10.04 (PR). Bronzen gik til 
Noah Borgen Morell fra IK 
Olympia i tiden 2.13.56. 



Side 2 

Vinterturneringen 3. runde i Helsingør 

af Birgitte Røddik 

Det var koldt lørdag specielt for 

forældrene, der stod og trampede 

med fødderne for at holde varmen. 

Jeg er rigtig glad for at KIF’s børn 

og unge løber i lange tights og 

bluser, så de undgår at komme i 

mål med frosne fingre og blå knæ, 

og tårer ned ad kinderne fordi de 

fryser. 

Jonathan fik sendt børnene ud på 

opvarmning og løb også selv 

runden med nogle af dem for at 

gennemgå ruten og forklare hvor 

der skulle løbes med kortere 

skridt, hvor farten skulle sættes op 

og mere til. Så var taktikken lagt. 

3. runde af vinterturneringen blev 

skudt i gang og afsted løb de gode 

KIF’ere på den rimelige flade rute, 

der dog bød på en god stejl bakke, 

ned og rundt i et sving med 

mudder og så op ad den sidste 

bakke op mod mål. Alle gjorde det 

helt fantastisk godt, Mille tordnede 

derudad og fik en rigtig flot 4. 

plads og ligger nu samlet nr. 2 i 

klassen, Laura og Silje var lige i 

hælene på hende. Laura ligger nu 

nr. 5 samlet og Silje nr. 10. Som 

hold ligger KIF på en flot 2. plads 

for de 10-11 årige piger. 

Amiin kæmpede en brav kamp, 

og løb rigtig flot i mål som nr. 26 i 

en meget stort felt. 

Celina løber i pige 12-13 år og er 

oppe imod alle dem der er 1 år 

ældre end hende selv, men 

alligevel kæmpede Celina sig til 

en rigtig flot 5. plads og ligger nu 

samlet nr. 15 og det til trods at 

hun ikke deltog i den 2. Runde. 

Hos drengene i 12-13 årsgruppen 

var Leon og Alexander til start. De 

var med fremme fra start, og holdt 

kontakten til de forreste hele løbet 

igennem. Leon kom i mål som nr. 

12 og den sidste bakke tog lidt på 

Alexander, men han kæmpede 

sig fantastisk tilbage og kom i mål 

som nr. 22, i et stort felt der talte 

40 drenge og  Alexander er 1 år 

yngre end mange af de andre. 

Samlet ligger Leon og Alexander 

nr. 6 og nr. 24 – rigtig flot i så 

stort et felt. 

Så blev det Gustav og Williams 

tur til at løbe. Gustav er ikke til at 

holde tilbage og glæder sig 

virkelig meget, mens William 

synes det er lidt for langt med de 

4 KM, men afsted kommer de  

begge to. Gustav fandt hurtigt 

sin plads hele fremme i front af 

feltet, mens William fandt sin 

plads længere tilbage i feltet i sit 

eget tempo. Man kan have flere 

mål i disse konkurrencer, og 

Williams var at komme i mål før 

nogle af dem han kender fra 

ATK samlingerne og det 

lykkedes. 

William kom i mål som nr. 12,  

godt løbet af ham. Gustav har 

noget på spil og er med helt 

fremme og endte på en super 

flot 3. plads og bevarer sin 

placering som nr. 3 samlet, 

William gik en plads frem og 

ligger nr. 7. 

Laura Rosenkvist og Amiin Tahtah på 2 km ruten. 



Side 3 

Vinterturneringen 3. runde i Helsingør 

Alexander H. Hrafnkelsson  var godt løbende i Helsingør. 

Gustav Bendsen ligger sammenlagt på en 3.-plads i Drenge 15-klassen 
før sidste afdeling i Hillerød lørdag den 17. marts. 



Kronborg Games 1 
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af Søren Sørensen 

Som en bjørn, der er ved at gnide 

vintersøvnen ud af øjnene og på 

vej ud ad hulen, mødte 22 KIF-

atleter op i Snekkersten-hallen 

lørdag den 13. januar til en af de 

faste nytårstraditioner: 1. afdeling 

af Kronborg Games! 

De 3 afdelinger i januar/februar/

marts i Snekkersten giver gode 

muligheder for igen at komme på 

løbebane, i springgrav, på 

springmadras og i kugleringen. 

Med vores begrænsede indendørs 

træningsfaciliteter i KIF er det 

dejligt, at disse stævner giver 

adgang til en god gang indendørs 

træning. Trænerne havde også på 

forhånd meldt ud, at det vigtigste 

ved stævnet i Snekkersten var at 

få trænet i de indendørs 

omgivelser og ikke have fokus på 

resultater og personlige rekorder, 

de skal såmænd nok komme i 

løbet af sæsonen. 

Yngste deltager i KIF-trøjen var 

Malte Rudolph Lassalle, der som 

årgang 2010 stillede op i klassen 

op til 9 år og frisk kastede sig ud i 

3 discipliner til hans første stævne, 

flot gjort. Godt coachet af farmand 

blev der løbet 60 m i tiden 12.05, 

sprunget 2.28 i længde og stødt 

3.13 i kugle, flotte udlæg fra Malte 

og bare sejt at du stiller op til hele 

3 ting i dit første stævne! 

I den mere rutinerede Drenge 10-

11 års gruppe er Hjalte-Johannes 

Kronborg rykket op i år og 

fortsætter de lovende takter fra 

sidste sæson. Hjalte-Johannes 

satte PR i længde til nu 3.30 og 

fik en 1.-notering på 60 m (løb 

40 m sidste sæson) i tiden 

10.49, så en god start på 

sæsonen for Hjalte-Johannes. 

Carl Stenner fik sat PR med en 

20 cm’s forbedring i 

længdespring til nu 3.25, løb 

10.56 på 60 m og stødte 6.39 i 

kugle, begge dele tæt på PR fra 

sidste år. 

August Horsgaard lader op til 

den vigtige 3.-afdeling af 

Kronborg Games i marts, hvor 

de prestigefyldte PR T-shirts er 

på spil (alle der sætter PR til 

stævnet den 3. marts får en PR 

T-shirt med rekorden påskrevet). 

Signe Veicherts (Pige 10) satte flot PR i kuglestød med 5.56, forbedring med 57 cm. 
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I 1. afdeling blev det til 3.62 i 

længde og 9.59 på 60 meteren. 

Marvin Jensen fik en 1.-notering 

på 60 m hæk i tiden 13.94 og satte 

desuden PR i højde med 4 cm til 

nu 1.20. I kuglestød blev det til et 

stød på 7.71. 

Bror Kevin Jensen løb stabile 9.22 

på 60 m indledende og 9.23 i 

finalen og sluttede 2’er 

sammenlagt, en lille margen fra 

hans PR på 9.20. I kuglestød var 

Kevin ligeledes uhyggeligt tæt på 

PR med 8.85 blot 6 cm under PR. 

Til gengæld blev det til en 

klækkelig PR i højde hvor sidste 

sæsons 1.15 blev forbedret med 

hele 10 cm til nu 1.25 og Kevin 

vandt højdespringskonkurrencen 

for Drenge 10-11 år. 

I Pige 10-11 års gruppen havde 

KIF 4 piger med, hvoraf de 3 netop 

er rykket op til de store piger som 

årgang 2008. Signe Veicherts 

havde kæmpe forbedringer med 

5.56 i kugle (PR med 57 cm) og 

11.75 på 60 m som var forbedring 

med 1.2 sek fra sidste sæson. Flot 

udlæg af Signe i år. 

Emma Bolvig King fulgte godt op 

på de flotte takter fra sidste år, 60 

m blev løbet meget tæt på PR i 

tiden 9.98 og i længde var Emma 

blot 3 cm fra PR med et spring på 

3.66. Emma kastede sig også over 

en lidt uvant disciplin for hende 

nemlig kuglestød, hvor sidste 

sæsons 4.98 blev overgået med et 

PR-stød på 5.15. Dejligt at se at 

pigerne tør at kaste sig over 

forskellige øvelser. 

De meget stævneaktive søstre 

Isabella og Sophia Bonde er nu 

samlet i 10-11 års gruppen, hvor 

Isabella er rykket op i år. Isabella 

leverede voldsomme PR i 

samtlige øvelser. Kuglen blev 

stødt ud på 4.29 som var en 61 

cm’s forbedring. Længde blev 

øget fra 2.54 til 2.76 og endelig 

blev de 60 m tilbagelagt i tiden 

10.78 som var en forbedring fra 

sidste sæsons 11.49. Stærkt 

sæsonudlæg fra Isabella. 

Storesøster Sophia holdt sig 

heller ikke tilbage med en PR-

tangering i højdespring på 1.15 

og Sophia vandt denne disciplin 

blandt 10-11 års pigerne. Kugle 

endte med et stød på 5.08 og i 

60 m indlendende kappede 

Sophia 1/100 sek. af PR til tiden 

9.74, som i finalen yderligere 

blev forbedret til tiden 9.58. 

Sophia sluttede 4’er i 

finaleheatet. 

Alberte Rosenbak (Pige 13) i fuld koncentration under længdespring, hvor Alberte sprang 3.28 i sit 
første stævne. 
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Blandt de 12-13 årige drenge var 

Alexander Holzknecht 

Hrafnkelsson ene KIF-

repræsentant og Alexander kom 

godt i gang med 2018-sæsonen 

med to PR på hhv. 60 m og i 

længde. På 60 m blev PR 

forbedret fra 9.98 til 9.74 og i 

længde fra 3.73 til 3.99. Det varer 

ikke længe før 4 meter-grænsen 

bliver passeret. 

Største gruppe af deltagere var 

Pige 12-13 år hvor hele 7 KIF’ere 

stillede til start. Indendørs debut 

fik Alberte Rosenbak i 60 m og i 

længde og Alberte kvitterede med 

fine præstationer, hvor det på 60 

m blev til en tid på 10.13 og i 

længde til bedste spring på 3.28. 

Alma Juhl Horsgaard fik PR både 

på 60 m hvor 10 sek. grænsen 

blev brudt med en PR-tid på 9.94. 

Og i længde forbedrede Alma sig 

med 22 cm til ny PR på 3.35. 

Celina Hagihara var sidste år 

suveræn på sprintdistancen 60 m 

men er nu rykket en aldersgruppe 

op og løber med de 12-13 årige 

piger, selv om Celina først fylder 

12 i december. Alligevel klarede 

Celina sig flot og kom i finalen 

på 60 m, først med en PR-tid på 

8.70 i indledende, og i finalen 

sluttede Celina 3’er i tiden 8.71 i 

et hurtigt finaleheat. Ingen tvivl 

om at den øgede konkurrence 

fra de større piger nok skal 

skærpe Celinas appetit på flere 

PR-forbedringer i årets løb. På 

60 m hæk sluttede Celina 2’er i 

tiden 11.72 og i længde sprang 

hun 4.08. 

Emma Bolvig King (Pige 10) stødte i kuglestød 5.15 ved  Kronborg Games 1. 
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Ditte Jensen fejrede sin 

fødselsdag i Snekkersten-hallen, 

tillykke med de 13 år Ditte  

Træner Jonathan udtalte at havde 

han vidst det på forhånd, så havde 

han bagt en kage! Så hermed en 

opfordring til alle atleter – når I har 

fødselsdag skal I huske at sige det 

til træneren på forhånd  I kugle 

stødte Ditte 7.57 og på 60 m var 

Ditte uhyre tæt på PR fra sidste år 

med en tid på 10.26. 

Elisabeth Elsner satte PR i kugle 

med 8.64 med en forbedring på 15 

cm fra julestævnet i Ballerups 

8.49. Ligeledes blev det til PR på 

60 m i tiden 9.59, som også var en 

forbedring fra Ballerup. I længde 

blev det til et spring på 3.58. 

Freja Veicherts fik en PR med 

hjem i kuglestød på 7.28 og en PR

-tangering på 60 m i tiden 10.05, 

rigtig fint udlæg af Freja i denne 

sæson. 

Mikaela Medina Sørensen fik i 

højdespring tangeret PR med 1.35 

og sluttede 2’er i den disciplin. 60 

meteren blev løbet i 9.14 ganske 

tæt på PR (9.12) og i længde 

sprang Mikaela 3.82. 

Mik Lønborg var i Drenge 14-15 

års gruppen på banen i 3 

discipliner, da Mik træner 

mangekamp. Formiddagen blev 

indledt med stang, hvor Mik ikke 

selv var helt tilfreds med de 1.92 

der blev sprunget. Til gengæld 

satte Mik fin PR i kugle med et 

stød på 9.70, hvilket var en 

forbedring på mere end 1 meter! 

60 m hæk blev løbet i tiden 10.47 i 

nærheden af PR fra sidste år. 

Hos de store drenge i 18-19 års 

gruppen sprang Christoffer Åndahl 

1.85 i højde hvor Chris jagter sin 

PR fra sidste års Øst-Inde i januar 

2017 på 1.91. Petrus Ludjoi løb 

60 m i tiden 8.10 og sprang 5.20 

i længdespring. 

Hos de 14-15 årige piger var 

Selina Sparre med i 60 meter og 

i højde, begge dele gav PR i 

form af 1.-noteringer på 10.22 på 

60 m og 1.15 i højdespring. 

Alt ialt en god stævnestart for de 

aktive, trænerne og forældrene 

og dejligt at være i gang igen 

med stævnesæsonen. Børnene 

hygger sig til stævnerne, 

forældre får snakket en del 

sammen på kryds og tværs og i 

det hele taget er det hyggeligt at 

komme afsted og få kigget på en 

masse god og sjov atletik. Tak til 

trænerne for at stille op og 

coache vores børn, de bliver de 

kun bedre af. 

 

 

 

 

Selina Sparre (Pige 14) i aktion på 60 meter i Snekkersten-hallen 
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Årets første store stævne er Øst 

Inde i Ballerup Super Arena, hvor 

de bedste ungdomsatleter øst for 

Storebælt kæmper om 

mesterskabsmedaljer i de 

traditionelle indendørs discipliner: 

Løb fra 60 til 3000 meter, 60 m 

hæk, højde, stang, længde, 

trespring, kugle samt kapgang. 

KIF var i weekenden 

repræsenteret med 22 atleter, der 

stillede op i 64 starter. Undervejs 

blev det til flotte 30 PR hvilket er 

fornemt så tidligt på sæsonen, 

hvor grundtræningen stadigvæk er 

i fuld gang. Og det blev til hele 23 

medaljer (12 guld, 6 sølv, 5 

bronze) hvilket er mere end 

godkendt! 

Blandt de yngste drenge i 11 års-

klassen stillede Hector 

Wielechowski og tvillingerne Kevin 

og Marvin Jensen til start og 

høstede her 5 medaljer. Lørdag 

gik Marvin videre til finalen og blev 

7’er i finalen på 60 meter i tiden 

9.90 og lørdag eftermiddag vandt 

Marvin bronze i kuglestød med 

7.79. Søndag blev det til en 

forbedring på 60 m hæk fra sidste 

lørdags Kronborg Games, i 

Ballerup løb Marvin ny PR i 13.21 

og sluttede 5’er. I længde var 

Marvin 1 cm fra PR med et spring 

på 3.83 og endelig var der en PR-

tangering i højdespring med 1.20. 

Bror Kevin havde et flot 

mesterskabsstævne med PR i 

samtlige discipliner! Lørdag gik 

Kevin i finalen på 60 m, som han 

desværre sluttede lige uden for 

medaljerækkerne på en 4. plads 

men i PR-tid 9.18. Imellem de to 

60 m løb nåede Kevin en 400 m 

hvor han vandt sølv i PR-tiden 

1.12.24, en forbedring på blot 

6/100 men nok til PR. Lørdag 

sluttede Kevin af med at vinde 

kuglestød med endnu en PR på 

9.02, forbedring på 11 cm. 

Søndag var Kevin på banen i 

højdespring med en PR på 1 cm 

til nu 1.26, hvilket indbragte 

bronze i en god og spændende 

højdespringskonkurrence. 4 PR 

og 3 medaljer til Kevin, flot! 

I samme højde-konkurrence 

sluttede Hector Wielechowski, 

klubrekordholder fra Drenge 10 

sidste år, på en fin andenplads 

ligeledes med 1.26 som Kevin, 

Hector Wielechowski (t.v.) og Kevin Jensen (t.h.) vandt henholdsvis sølv og bronze i en 
spændende højdespringskonkurrence for Drenge 11, begge med spring på 1.26. 

af Søren Sørensen 
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Hectors PR fra sidste år er 1.29 og 

den skal nok blive slået i år når vi 

kommer udendørs eller måske 

allerede her til vinter indendørs. 

Hector gjorde det ligeledes godt i 

længde hvor han med et spring på 

3.54 skar hele 29 cm af PR. 

Pige 10-11 års-gruppen havde 4 

stævnevante atleter med, der 

også alle gjorde det flot. Laura 

Rosenkvist løb 60 m på 10.11 og 

sluttede 6’er i heatet ikke langt fra 

PR. Laura løb også en fin 400 

meter på den svære bane i 

Ballerup og løb kun lidt 

langsommere end ude-PR fra 

sidste sæson, i Ballerup lød tiden 

på 1.22.37. Endelig sprang Laura 

3.40 i 

længdespringskonkurrencen. 

Mille Elmer, som også gør det 

godt i Vinterturneringen i 

øjeblikket, havde en god PR-dag 

på kontoret. På 60 m blev PR 

barberet ned fra 10.55 til 10.31, og 

i højde fik Mille en 1.-notering på 

1.00 og sluttede 5’er. Mille fik også 

noteret en indendørs PR på 400 m 

i tiden 1.20.68 og endelig blev 

længde PR forbedret fra 3.44 til 

3.51. 

Søstrene Isabella og Sophia 

Bonde havde også et flot stævne 

om lørdagen. På 60 m slog 

Isabella en stor PR i tiden 10.57 

som næsten var forbedring med 1 

sek. Ligeledes var den fine 400 m 

tid på 1.27.97 en forbedring på 

over 6 sekunder. I kapgang gik 

Isabella de 600 m på 4.36.53 og 

vandt guld i 10 års-klassen og 

fulgte iøvrigt hele vejen med 

storesøster Sophia, stævnets 

sødeste KIF højdepunkt med de to 

søstre gående side om side. Der 

skulle målfoto til at adskille de to 

søstre, men storesøster Sophia 

kom i 11 års-klassen lige akkurat 

foran i tiden 4.36.43 med Isabella 

1/10 sek. efter – heldigvis var der 

guldmedaljer til dem begge, da de 

stiller op i hver deres årgang. På 

60 m kom Sophia i finalen med PR

-tid 9.55 og skar yderligere 3/100 

af den tid i finalen, så PR nu lyder 

på 9.52, Sophia sluttede 5’er i 

finalen. Sophia vandt en flot 

sølvmedalje i højdespring i ny 

PR 1.16. 

I Drenge 12-13 år var Leon 

Hamann ene om at stille op 

lørdag. I længde satte Leon PR 

med 3.84, forbedring på 13 cm. 

60 meter gav ligeledes PR til 

Leon, hvor han skar 5/100 af 

sidste års bedste tid, ny PR er 

nu 9.20. Endelig sluttede Leon 

en god PR-dag af med endnu en 

rekord, denne gang på 600 m 

hvor Leon sluttede 5’er i tiden 

1.52.57, forbedring på knap 4 

sekunder fra sidste år. Flotte PR 

fra Leon, der ligeledes gør en 

god figur i Vinterturneringen. 

Pige 12-13 år var traditionen tro 

godt repræsenteret med 4 piger 

denne gang. Ditte Jensen satte 

lørdag PR på 60 m ved for første 

gang at komme under 10 

sekunder i tiden 9.98. I 

kuglestød stødte Ditte 7.80. 

Elisabeth Elsner løb i 60 m 

indledende 9.80 hvilket lige 

akkurat ikke rakte til finalen, i 

kuglestød sluttede Elisabeth 5’er 

med et stød på 7.83 og endelig 

var Elisabeth tæt på PR i 

længde med et spring på 3.74, 

her sluttede Elisabeth 7’er i en 

længdespringsfinale med 3 KIF-

piger i finalen. 

Leon Hamann (Drenge 13) i fuld fart på 600 meter, der gav PR i tiden 1.52.57. 
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Mikaela Medina Sørensen havde 

en fin weekend i Ballerup med 4 

medaljer. I højde lagde Mikaela ud 

lørdag morgen med at vinde sølv i 

1.28, lidt under sidste weekends 

1.35 spring i Kronborg. Mikaela 

tog flot revanche på 60 m ved i 

finalen at løbe 9.15 og med et 

feberdyk sikrede bronzemedaljen 

med 1/100 sek. I kugle blev det til 

weekendens eneste PR med et 

stød på 7.54, forbedring på 62 cm, 

godt assisteret af 

kastespecialisten Emanuel. 

Søndagens 60 m hæk indbragte 

ligeledes en bronzemedalje i tiden 

12.65. 

Søndagens store gyser var 

pigernes længdefinale hvor 

Mikaelas 3 bedste spring var 4.19-

4.17.4.17 og Celina Hagiharas 3 

bedste var 4.18-4.17-4.17, en 

”forbudt-for-børn” forestilling hvor 

Mikaela vandt guld med 1 cm. Til 

gengæld ryddede Celina bordet 

for guldmedaljer i sine øvrige 

discipliner, pånær kugle, hvor det 

til gengæld blev til en flot PR på 

6.76, forbedring med 1.26! Også 

her godt assisteret af Emanuel der 

var klar med god vejledning ved 

kugleringen. Celinas 3 flotte 

guldmedaljer blev hevet hjem på 

600 meter, hvor Celina skiftede fra 

2. til 5. gear på sidste omgang og 

totalt satte sin forfølger af med 200 

meter igen, de 600 m blev vundet i 

1.51.23 hvilket er PR med ca. 2.5 

sek, på sidste omgang satte 

Celina sine forfølgere med 7 

sekunder. Vanen tro var Celina 

suveræn både på 60 m og 60 m 

hæk. 60 m blev vundet i 8.71 

hvilket blot var 1/100 fra sidste 

weekends PR på 8.70 fra 

Kronborg Games. På 60 m hæk 

vandt Celina i tiden 12.02 efter 

11.95 indledende. Og som nævnt 

blev det til sølv i længde med 4.18. 

I Drenge 14-15 årsklassen var Mik 

Lønborg i aktion både lørdag og 

søndag. KIF’s eneste 

stangspringer til stævner i 

ungdomsrækkerne for tiden 

tangerede PR lørdag med 2.10, 

og senere lørdag blev 60 m hæk 

løbet i tiden 10.39 blot 5/100 fra 

PR. Til gengæld var der en flot 

PR i kugle om søndagen med et 

stød på 10.32, som var 

forbedring fra sidste weekends 

9.70, som i forvejen var en 1 

meter forbedring fra sidste 

sæsons PR. Flot udvikling i 

kugle på det seneste af Mik. 

Ligeledes tog William Elsner en 

weekendvagt og var søndag 

uhyggeligt tæt på PR i kugle 

med et flot stød på 10.62 blot 6 

cm fra PR. Lørdag blev det til en 

god løbeduel med Gustav 

Bendsen på 800 m, hvor William 

sluttede 2’er og fik sølvmedalje i 

tiden 2.13.01 som er en fin inde-

tid, idet Wiliams ude-PR er 

2.12.09. Den bliver slået når 

løberne kommer udendørs. 

Celina Hagihara vinder Pige 11 finalen på 60 meter i tiden 8.71 med Mikaela Medina Sørensen på 3.-pladsen i 
tiden 9.15. Sølvet gik til Helsingørs Isabel Nissen (t.h.) i tiden 9.00. 
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Gustav satte et hårdt 

udgangstempo på 800 meteren og 

holdt tempoet flot hele vejen rundt 

på de knap 4 omgange i Super 

Arenaen (hver omgang er 220 

meter i Ballerup). Gustav vandt 

guld i tiden 2.10.04 som 

ovenikøbet er en lille PR-

forbedring med 11/100 sek. og 

ligesom med William bliver tiderne 

endnu bedre, når udendørs-

sæsonen indledes. Dejligt med 2 

så gode 800 m løbere i form frem 

mod næste måneds DMU i Skive. 

Lukas Medina Sørensen fik lørdag 

sprunget sig frem til en ny PR i 

længde på 6.14, en forbedring 

med 5 cm. Lukas har i en periode 

været småskadet og har været på 

reduceret træning, men er ved at 

finde formen igen. Lukas lå 3’er 

gennem hele konkurrencen indtil 

sidste runde, hvor Lukas øgede fra 

5.97 til 6.14 i sidste forsøg og 

vandt foran spartanere på de 

næste 4 pladser i konkurrencen. 

Pige 14-15 årsgruppen havde 3 

piger til start. Karoline Bygwraa 

løb 200 meter i tiden 32.00 og var 

et stykke fra udendørs PR men 

der er også stor forskel på ude og 

inde tiderne pga. de skarpe sving 

indendørs. Alberte Ulrik fik sat en 

fin PR på 60 m hæk med en klar 

forbedring fra 11.11 til 10.66 og 

var godt tilfreds efter løbet. Lørdag 

løb Nanna Elmer 800 meter i tiden 

2.36.84 og søndag blev det til en 

flot bronzemedalje på 200 meter i 

den hurtige tid 29.05 hvilket var 

PR og så ovenikøbet sat 

indendørs! 

Blandt de ældste drenge vandt 

Asbjørn Birkelund guld i 

kapgang i tiden 5.11.08. 

Christoffer Åndahl sprang 1.77 i 

højde og i trespring blev det til 

11.52 hvilket indbragte 2 gange 

guld. Endelig sluttede Mads 

Ringsted 4’er i kuglestød med et 

stød på 14.03. 

En god og lang weekend i 

Ballerup Super Arena med 

mange flotte KIF-præstationer. 

Stor tak til trænerteamet Anna, 

Emanuel, Jannick, Jonathan og 

Mikkel for at støtte godt op om 

de unge atleter endnu en gang. 

Også tak til Ulrich Engmark og 

co. fra Ballerup for et endnu 

engang veludført Øst Ungdom 

Inde mesterskab. 

Søstrene Isabella (pige 10) og Sophia Bonde (pige 11) gik nærmest synkron-kapgang på 600 meter distancen og 
begge vandt guld i hver deres årgang i tiderne 4.36.53 og 4.36.43. 
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21 KIF’ere drog over Sundet til 

Pallasspelen i sidste weekend af 

januar, et stævne der afvikles i 

Atleticumhallen i Malmø. U18-

holdet havde en del tilmeldte der 

gjorde det godt med PR i alle 

discipliner! Alberte Ulrik løb i Pige 

15-klassen 60 meter i PR-tiden 

9.04 og ligeledes PR på 200 i 

tiden 30.52. Michelle Rutherford 

også Pige 15 fik en fin første-

notering i tiden 29.16 på 200 

meter. Neloo Falck satte i Drenge 

15 ligeledes PR på 200 meter 

distancen i tiden 26.08 og også 

PR på 60 meter med 8.12. 

På de længere distancer løb U18 

bemærkelsesværdigt hurtigt. 

Nanna Elmer satte i Pige 15 en 

flot PR på 1000 meter i tiden 

3.22.94, forbedring på 6 sek. Også 

på 1000 meter løb William Elsner i 

2.53.89, PR forbedring på hele 13 

sek og William vandt sølv i Drenge 

15 klassen. Endelig vandt Gustav 

Bendsen i Drenge 17 (stiller 

normalt op i Drenge 15) sølv på 

1500 meter, desværre svigtede 

tidstagningen undervejs, 

håndholdt løb Gustav i 4.23.00 

hvilket ville have indbragt Gustav 

en klubrekord på Drenge 15 

årgangen (John Christiansen 

1979, 4.24.4) men den må Gustav 

have til gode lidt endnu. Petrus 

Ludjoi løb i Drenge 19-klassen 200 

meter i tiden 25.16. 

I kugleringen stødte Lukas Medina 

Sørensen i Drenge 15 søndag 

eftermiddag PR med bedste stød 

på 11.43 PR med 1,28 meter, 

Lukas vandt bronze i disciplinen. I 

kuglestød i Drenge 19 vandt Mads 

Ringsted guld med et stød på 

14.56.  

Mathilde Zeuthen løb i Pige 19 60 

m hæk i tiden 9.91 og stillede op i 

kvinde senior-klassen på 200 

meter og løb i 28.06.  

Yngste KIF’er til stævnet var 

Mikaela Medina Sørensen, der i 

Pige 12 satte PR i længde med et 

spring på 4.35 og på 60 meter 

tangerede sin PR i tiden 9.12. 

Hos senior-kvinderne løb Maria 

Venborg 60 meter i tiden 9.01. 

Cecilie Bergendorff løb 200 

meter i 39.65 og Anna Krab 

Scheibelein løb 400 meter i 

1.02.12. Endelig vandt Katrine 

Holten Winther bronze i trespring 

med et spring på 12.02. 

Hos herrerne var 3 KIF’ere til 

start på 60 meter. Albert 

Ranning løb indledende i 7.06 

hvilket rakte til en plads i B-

finalen i et stærkt felt, og Albert 

vandt B-finalen i tiden 7.05. 

Daryoush Yaydanyar løb i 7.47 

og Kristoffer Bonde Pedersen i 

7.58. Albert sluttede 5’er på 200 

i tiden 22.41, hvilket er 

forbedring af PR med 18/100 

sek.  

Brian O. Jørgensen løb 400 

meter i tiden 52.14 og på 800 

meter havde KIF to mand til 

start, Jonathan Adamsen 

sluttede 5’er i A-heatet i tiden 

1.59.66 og Lucas Balling løb i 

tiden 2.06.47. 

Lukas Medina Sørensen tog bronze i kuglestød med et stød på 11.43 (PR). 

af Søren Sørensen 
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kalenderen 2018, visioner og 

idegenerering til holdet blev taget 

til debat, samt der blevet givet 

information om den daglige gang 

på holdet – det hele foregik i 

klubhuset med både forældrene 

og de aktive. Vi tager gode input 

med os videre og håber snarest at 

komme videre med de tiltag der 

blev gennemgået. 

Der er også under 1 måned til de 

danske ungdomsmesterskaber 

indendørs – hvilket betyder vi lige 

skruer der hvor vi kan – og det 

betyder at fokus skal være i top 

og samtidig er det vigtigt at de 

aktive lytter til kroppen – da man 

skal være på 100% snart. 

Inden DMU skal vi da også lige 

et smut til Malmø igen, når 

Atleticum Spelen finder sted i 

samme hal som Pallas d. 10. og 

11. februar. 

En foreløbig stor ros til den 

tilgang og seriøsitet der spirer på 

holdet! 

af Mikkel Hansen 

Så kom stævnerne for alvor i 

gang – vi har siden sidst haft 

Kronborg Games, Øst 

mesterskaberne og i seneste 

weekend Pallas Spelen i 

Malmø. 

De fleste er kommet super 

godt fra land – og især ved 

Pallas Spelen viste KIFs U18 

hold sig fra den bedste side 

med 100% i PR statistik – altså 

PR i samtlige starter. 

Derudover har vi holdt 

forældremøde, hvor både 
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Mangekæmperne Cathrine 

Laugesen, Signe Boelsmand og 

Josefine Rosholm kom fint igang 

med 4-kampen i Spartahallen 7/1. 

Jævnbyrdigt internt KIF-opgør. 

Cathrine Laugesen har DM MK i 

Randers i sigte og kan med held i 

sprøjten følge op på sin DM 

bronze udendørs fra 7-kampen på 

Østerbro.  

Ugen efter var der sprinttræf i 

Lund. 5 starter af 3 deltagere og 

PR i alle 5! Signe Boelsmand blev 

nr. 2 på 60m i 8.10 og nærmer sig 

sub 8. Tydeligt at hun er ved at 

fange noget helt andet 

løbeteknisk. Mathilde Zeuthen 

debuterede med 10,00 på hækken 

og er pt. hurtigste i KIF på 

distancen. Til træning har vi nu 4-5 

seniorkvinder som battler mod 

hinanden og det miljø skulle jo 

gerne på sigt være med til at 

presse dem yderligere ned. 

Kristoffer Bonde (for) lille PR på 

60m.  

Weekenden efter stod den på 

Växjö-tur, hvor vi igen havde 

Kris til start. Derudover klubbens 

mandlige sprinter nr. 1: Albert 

Ranning. Coach var desværre 

syg så han måtte se med på live 

stream hjemmefra. Her kunne 

han se Kris starte utroligt hurtigt 

- også for hurtigt og desværre en 

DQ - den koster. Albert lavede 

derimod den modsatte og var 

ikke meget for at slippe blokken. 

Kanon løb op ad banen fik ham 

ind i en tid hurtigere end sidste 

sæson, 7.15. Der er arbejdet 

ekstra med starten og rammer 

han den til Pallas Spelen eller 

Göteborg ugen efter angriber 

han klart sin pr. på 6,97. Målet er 

naturligvis at kunne blande sig i 

finalen på 60m ved DM og også 

se hvad den forbedrede form 

kan give ham ift. 200m 

distancen.  

Update fra USA: 

Sprinterdronningen i klubben pt. 

Astrid Glenner læser et 

semester i USA. Desværre har 

starten ikke været helt så god 

atletikmæssigt som forventet, da 

den aftale om træningsmulighed 

hos den lokale sprintgruppe 

pludselig ikke holdt af hensyn til 

de amerikanske regler. 

Motivationen må holdes oppe via 

programmer hjemmefra så sigtet 

på EM Berlin stadig er i 

kikkerten.  

Cathrine Laugesen er kommet godt i gang med indesæsonen og stiller til start 
ved DM Inde i Mangekamp første weekend i februar i Randers. 

af Lauge Laugesen 
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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. I dette nummer bevæger vi os i 

perioden mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor KIF for alvor havde 

udviklet sig til at være toneangivende inden for dansk atletik. 

Axel Grønlund Hansen, Fuldmægtig, 1900-1972  

GH indmeldte sig i KIF i 1914. GH’s virke indenfor foreningen kan 

karakteriseres som en indsats for at støtte og udvikle 

kammeratskabet. Han har med sit lune væsen været med til at præge 

livet ”indenfor murene”, hvad enten det var til fester eller 

generalforsamlinger, også som skuespiller i de berømmelige 

idrætsrevyer i 20’erne gjorde GH stor lykke. Han var formand for det 

redaktionsudvalg, som udarbejdede KIF’s 50-års jubilæumsskrift. 

GH var i årene 1957-1967 en populær formand for 

Repræsentantskabet, som i hans tid havde rekorddeltagelse til sine 

sammenkomster. 

Æresmedlem i KIF den 15. marts 1967.  

Svend Aage Madsen, Fuldmægtig, 1900-1981  

SAAM betegnede sig selv som en ”middelgod løber” på de korte 

distancer og deltog bl.a. på forskellige stafethold. Han var en 

beskeden og hjælpsom natur og deltog meget interesseret i 

foreningslivet. SAAM påtog sig gennem årene adskillige tillidsposter, 

bl.a. som kasserer i hovedforeningen. 

SAAM var igennem mange år Repræsentantskabets meget populære 

såvel kasserer som sekretær. 

Æresmedlem i KIF den 28. marts 1973.  



Side 16 

KIF profiler gennem tiderne 

Albert Larsen, Direktør, 1901-1985  

AL er en af de største løberskikkelser i KIF’s og dansk atletiks historie, 

kendt for en ualmindelig smuk og spændstig løbestil. 17 DM på 

mellemdistancerne, første dansker under 4 min. på 1500 m med 

3:59,2 opnået på Stockholm Stadion i 1930. Det blev til ialt 10 DR, 8 

stafet DM og 5 stafet DR, 4 gange på landsholdet. 

AL deltog i OL i 1924 i Paris og i 1928 i Amsterdam og nåede begge 

gange til mellemheat på 800 m. 

AL var igennem mange år en interesseret leder og dommer ved 

gymnastikprøverne i Ungdomsafdelingen. I det civile liv havde AL 

også fremgang og endte i en topstilling i Dansk Shell. 

Æresmedlem i KIF den 28. marts 1973.  

Louis Lundgreen, Malermester, 1901-1975 

LL var på sin tid den dansker, der havde vundet flest DM i atletik, 28 indv. og 8 i 

stafetløb (alle på 4x400m), desuden blev det til 2 indv. og 3 stafet-DR. LL’s speciale 

var en af atletikkens teknisk set vanskeligste øvelser nemlig hækkeløb, hvor han i 

perioden 1925-1935 var suveræn både på 110 m og 400 m hækkeløb. På 400 m 

løb og i trespring var LL også fremragende med 5 DM i hver øvelse i samme 

tidsrum. LL udførte i 1927 den kraftpræstation på 2 dage at vinde 5 DM og desuden 

at opnå en 2.- og en 3.-plads. Han var 5 gange på landsholdet. 

LL deltog i OL i 1924 i Paris og i 1928 i Amsterdam. 

LL havde fra naturens side en enestående spændstighed og smidighed og hans 

gymnastik- og opvarmningsprogram ville kunnet have imponeret selv den dygtigste 

balletdanser. LL virkede i en årrække som en dygtig instruktør for KIF ungdommen.  

Henry Petersen, Ingeniør, cand. polyt, 1901-1949  

HP er et af dansk atletiks største navne set i olympisk sammenhæng, og han 

opnåede sølvmedalje ved stangspring ved OL i 1920 i Antwerpen. Desuden 

opnåede HP at blive nr. 4 i stangspring ved OL i Paris 1924. HP var i hele sit 

liv en trofast KIF’er. Allerede i Ungdomsafdelingen viste han et usædvanligt 

talent, var en fremragende sprinter, springer og tikæmper og satte som kun 

17-årig DR i stangpring med 3.69, senere fulgte yderligere 7 forbedringer til 

4.038 i 1925. Det skal erindres at stangspring dengang blev udført med 

bambusstænger. 

HP opnåede 6 DM i stangspring og 2 stafet DM på 4x100 m, foruden 

stangspringsrekorderne var HP deltager på rekordholdet i 4x100 m i 1920. 

HP var 7 gange på landsholdet og vandt i 1926 og 1927 ved de nordiske 

triangelmatcher bemærkelsesværdige sejre i stangspring. 

Som gymnast og medlem af ”Athen” vandt HP DM i holdgymnastik i 1921, 

1922, 1924, 1925 og 1927. 

På grund af sygdom (tuberkulose) måtte HP som 26-årig opgive sin 

idrætslige karriere, en af de smukkeste i dansk idræts historie. 
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KIF profiler gennem tiderne 

Johannes Keilstrup, Distriksleder, 1901-1991 

JK var en af mange provinsboere, som faldt godt til i KIF og blev et 

vellidt og aktivt medlem i mere end 60 år. JK kom fra Vejle, for hvem 

han i 1929 blev DM på 5000 m. I KIF var han med til at erobre 2 DM 

på 4x1500 m og sætte DR i samme øvelse. 

JK havde den glæde at se sin søn Geert vokse op i KIF og opnå flere 

ungdoms DM og som senior vinde DM i stafet og komme på 

landsholdet, inden Geert som ganske ung for en længere årrække 

”udvandrede” til USA. 

Æresmedlem i KIF den 24. marts 1982.  

Sven Gjørling, Pressefotograf, 1902-1981  

SG blev KIF’er i 1924 og viste sig hurtigt som en fremragende spydkaster og 

vandt 3 DM og satte 3 DR i perioden 1926-1928. Een af rekorderne blev sat i 

den nu afskaffede konkurrenceform spydkast h/v hånd sammenlagt, her var 

han den første dansker over 100 m sammenlagt med 101.81 m. SG var 2 

gange på landsholdet.  

Hans Jensen, Kontorchef, 1903-1983  

HJ var KIF’er fra sit 18. år og opnåede som aktiv sine bedste resultater i 

længdespring, hvor han i 1927 var på landsholdet, ved DM blev det til flere 2.

-pladser. 

HJ var en værdifuld støtte for Joakim i ungdomsarbejdet i de store år i 

1920’erne og 1930’erne. HJ var endvidere primus motor i flere interne 

aktiviteter, herunder foreningens overtagelse af hytten i Trørød (en forgænger 

for ”Skovhytten”), for Nakskovmatcherne og Søndagsholdet. 

Æresmedlem i KIF den 28. marts 1973.  
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Carl Neumann, Blikkeslagermester, 1903-1990 

CN var KIF’er fra sit 14. år og var en ivrig deltager i talrige kort- og 

mellemdistanceløb samt stafetløb. CN var klubmester i 1923 i 200 m 

løb. 

CN markerede sig især ved sit gode humør og sin store 

klubentusiasme. Han var en pioner inden for idrætsmærkearbejdet og 

var en udmærket træner og instruktør. 

CN var sikker mand på Søndagsholdet og i Nakskovmatcherne. 

Æresmedlem i KIF den 28. marts 1973.  

Viggo Djernum (Andersen), Politiassistent, 1904-1985  

VD kom fra Thisted til KIF i 1928. Han var en dygtig kaster, hammerkast og 

vægtkast var de foretrukne discipliner og VD vandt i perioden 1929-1934 3 DM i 

hammerkast. Efter den aktive periode forblev han en trofast KIF’er og var i mange 

år aktiv indenfor Skyttelauget, ikke mindst ved kortbordet.  

Th. Pauli Olsen, Kontorchef, 1907-1979  

TH var gennem de 54 år han nåede at være medlem af KIF en person, som 

man havde brug for mange steder. Han var med i Skyttelauget fra 

begyndelsen, TH var en dygtig skytte og opnåede 7 klubmesterskaber samt 

et utal af andre fine placeringer.  

I en meget lang årrække - under V.G. Nielsen – var han i Skyttelaugets 

bestyelse. I 1963 afløste han V.G. på formandsposten. I en længere periode 

sad TH også i KIF’s forreningsudvalg. TH var ligeledes medlem af såvel 

Københavns Skytte Forbunds bestyrelse som af Dansk Skytte Unions 

ledelse. Han var skytternes repræsentant i Danmarks Olympiske Komite. I 

1939 modtog TH KIF’s hæderstegn og i 1956 fik han DIF’s ærestegn.  
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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). 

Link til DAF’s stævnekalender: http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspx 

 

http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspx
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KIF’s betaling af stævner i 2018 

Startgebyrer 

Vi har i 2018 lidt færre penge at gøre godt med 

til betaling af startgebyrer, derfor følger her en 

gennemgang af hvad KIF betaler: 

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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Klubrekorder 

Klubrekorder slået i 2018 vil have en fast plads i nyhedsbrevet. 

Da der ikke er slået nogle klubrekorder i januar 2018 gentager vi listen fra sidste år. 

En spændende senior klubrekord der kan stå for fald i 2018 er Robert Lindholms rekord i trespring 
helt tilbage fra 1961 på 15.04. Jannick Bagge sprang ved Universiaden i Taipei i august 14.78 og har 
tidligere i karrieren sprunget 14.98 i 2013, mens Jannick stillede op for Hvidovre AM. 
Lindholms klubrekord i trespring er faktisk den næstældste i KIF på herresiden kun overgået af Ole 
Dorph Jensens klubrekord på 400 meter hæk i tiden 52.9 sat i 1943! 

Side 20 
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Nyt fra bestyrelsen 

Procedurer omkring ind- og udmeldelser 

og kontingentbetaling 

 

Herunder kan man læse procedurerne for 

ind- og udmeldelser og opkrævning af 

kontingentbetalinger, og i forhold til tidligere 

har vi valgt at indføre et 

administrationsgebyr på indmeldelser samt 

rykkergebyrer for manglende 

kontingentbetalinger.  

Vores kasserer, Vandy, har den knap så 

misundelsesværdige opgave at inddrive 

kontingentbetalinger. Hjælp KIF og ham med 

at have styr på dine betalinger. 

Og husk: En gældssag er en æressag! 

Indmeldelser 

Henvend dig til din træner og få udleveret en 

indmeldelsesblanket eller send en e-mail til 

medlem@kif-atletik.dk med følgende 

oplysninger: 

Navn, adresse, fødselsdato, e-mail, 

telefonnr. 

Når man har fået bekræftelse, betaler man 

via MobilePay (20361474) et 

indmeldelsesgebyr på 100 kr. 

Gå herefter ind på kif-atletik.dk (under KIF 

og Indmeldelse og kontingent) og find 

kontingentsatsen for dit medlemskab. 

Gå på Netbank og overfør et beløb svarende 

til kontingentsatsen til 

Reg. Nr. 0400 - Kontonr. 4015760368 

Marker betalingsservice og indtast følgende 

oplysninger: 

PBS nr.: 07525117 

Deb.gr.nr: 00001 

Kundenr: 00000000xxxxxxx   (xxxxxxx er et 

individuelt medlemsnummer som står på 

Indbetalingskortet, hvis du mangler det så 

kontakt kassereren på medlem@kif-

atletik.dk) 

Udmeldelser 

Ønsker man, Gud forbyde det :-), at melde sig 

ud, gøres dette ved at sende en e-mail til 

medlem@kif-atletik.dk. Indtil man har modtaget 

en bekræftelse på dette, forventes man at 

betale kontingent som vanligt. 

Vigtigt: Ved klubskifter er det meget vigtigt at 

man ikke er i restance i forhold til den klub, 

man forlader, for ellers får man ikke lov at stille 

op for sin nye klub. 

Kontingent 

To gange om året sendes opkrævninger ud til 

dem, der ikke betaler automatisk via PBS (se 

ovenfor, hvordan man gør det, så man slipper 

for besværet). Tidspunkterne er omkring d. 1. 

februar og d. 1. august. 

Ved manglende betaling opkræves et 

rykkergebyr på 50 kr., som kan indbetales på 

KIF’s MobilePay: 20361474 

Generalforsamling 

Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke 

stemmeberettiget ved KIF’s generalforsamling. 

Specielt vedr. kontingent 2018 

 Ved en beklagelig fejl vil der på  nogle af de 

netop udsendte girokort (kontingent 

opkrævninger) stå 2.  halvår 2017 eller blot 

2017, Dette er  ikke korrekt. Girokortet dækker 

1.  halvår 2018  eller hele 2018   (Skytter, 

Nano, Støttemedlemmer). 

af Michael Mørkboe 

mailto:medlem@kif-atletik.dk
mailto:medlem@kif-atletik.dk
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Nyt fra bestyrelsen - generalforsamling 
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Forældretræning 

af Jan K. Madsen 
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Præmiefest lørdag den 3. februar 
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Præmiefest lørdag den 3. februar 
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Nørre Fælled Skoles idrætslinie 

6. klasse og kommende 7. klasses-elev 

med interesse for atletik? 

Så er Nørre Fælled Skole måske den skole 

som du går og leder efter. Efter godt og vel 

halvandet års tid på idrætslinjen inde ved 

grænsen mellem Østerbro og Nørrebro med 

udsigt til Fælledparken har jeg tilbragt 

størstedelen af min hverdag sammen med 

min splinternye klasse  

– Jeg hedder Lukas er 14 år og går i 8.i .- Vi 

er en klasse bestående af 28 elever og 3 

klasselærere og så har vi alle én ting til 

fælles. Vi dyrker vores egen sport på højt 

niveau. I min klasse som hedder 8.I har vi 

sportsgrene lige fra fodbold og atletik til 

basketball og gymnastik. Til dagligt går jeg i  

KIF og træner helt op til 6 gange om ugen 

hele året rundt, 2 gange morgentræning om 

ugen på skolen og op til 4 gange om ugen i 

KIF. Morgentræningen er opdelt, så vi fra 

atletik træner atletik med 8.– og 9. klasserne. 

For mig personligt har det at kunne starte på 

Nørre Fælled Skoles idrætslinje været en 

kæmpe forandring i mit liv som har gjort stort 

indtryk på mig. Beslutningen jeg tog i 

slutningen af 6. klasse var svær fordi jeg netop 

skulle sige farvel til alle mine gamle 

klassekammerater da jeg havde fået svar på at 

jeg var blevet optaget på atletiklinjen. Men det 

kom jeg hurtigt over, fordi jeg nu glædede mig 

til at møde 27 nye andre som delte den 

passion for sport jeg selv besidder. Frygt ej, 

der er ingenting at være bange for det hele er 

faktisk slet ikke så slemt som det måske lyder. 

Man ender med at blive de bedste venner som 

du måske nogensinde får. Fordi at man alle 

sammen deler én fælles ting og det er den 

samme passion for sport. Nørre Fælled Skole 

er bare et fantastisk sted, med højt fagligt 

niveau og supergodt miljø. Nørre Fælled Skole 

er også stedet hvor du kan starte på en frisk, et 

sted hvor du kan lægge fortiden bag dig og 

skabe en ny fremtid.  

af Lukas Medina Sørensen, U18-holdet 

Nørre Fælled Skoles idrætslinie vandt sidste år skole OL-finalen i Aarhus for 7. klasser. 
Klassen består primært af fodboldspillere samt atletikudøvere fra Sparta, KIF og FIF. 

Læs mere om tilbuddet 

til kommende 7. klasses-

elever her. 

http://nfs.skoleporten.dk/sp/file/3ab46edd-1bc4-494b-891f-1c290762ae7f
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Foredrag om idrætsskader 22. februar 
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Loa Olafsson fylder 60 år! 

Denne artikel blev bragt i POLITIKEN den 7. 

januar 2018 og er forfattet af sportsjournalist 

Rasmus Bech. Artiklen viderebringes her 

med POLITIKEN’s tilladelse. 

 

 

 

 

Loa var den hurtigste i hele verden – men 

fik ikke lov at vise det. 

Bagerens datter fra Vesterbrogade i 

København satte for 40 år siden fire 

danske rekorder. Det var i en tid, hvor 

kvinderne kæmpede for at få lov til at løbe 

langt i det konservative olympiske 

system, men hvor også elitesporten var i 

hård modvind. Nu er hun business-kvinde 

i Texas, men rekorderne har Loa Olafsson 

McNeese stadig. 

Det her kunne have været den helt eventyrlige 

fortælling om pigen fra København, som i 

triumf vendte hjem til forældrenes bageri på 

Vesterbrogade, nærmest svøbt i Dannebrog og 

pyntet med olympiske medaljer, berømt og 

beundret. 

Men det er det ikke, for selv om Loa Olafsson, 

der fylder 60 år en af de sidste dage i denne 

måned, havde format, evner og viljestyrke nok 

til at erobre atletikverdenen, var tidsånden, 

kønnenes balance og heldet ikke med hende. 

Omstændighederne gjorde, at Danmarks 

største løbetalent aldrig foldede sig helt ud, 

aldrig kom med til de olympiske lege. 

I sine bedste år i 1970’erne var Loa Olafsson 

den hurtigste kvinde i verden. Ikke på de 

klassiske, fuldblods sprinterdistancer – men i 

de krævende udholdenhedsløb på 5.000 og 

10.000 meter. 

Det var i de år, hvor kvinderne ikke fik lov til at 

løbe de lange løb ved de olympiske lege. I den 

olympiske bevægelse IOC var den 

konservative opfattelse stadig gældende: at 

kvinder ikke magtede de lange løb. At de ikke 

tålte strabadserne, at det var uskønt – ja, at det 

ganske enkelt ikke var kvindeligt. 

Derfor måtte de ’nøjes’ med alt det andet. Med 

nationale mesterskaber, med specielle 

stævner, med landevejsløb og gadeløb. Sådan 

var det, hvis kvinderne ville løbe langt. Og det 

ville Loa Olafsson. 

Hun fødes i det år, da den amerikanske hær 

indkalder Elvis Presley, og hvor Skjern som 

den sidste danske by får status som købstad. 

Brasilien slår Sverige 5-2 i VM-finalen i fodbold, 

den cubanske revolution begynder, 

skuespilleren Sharon Stone og Viborgs 

nuværende borgmester Ulrik Wilbek kommer til 

verden nogle måneder senere end lille Loa på 

Vesterbro. 

Loa Olafsson i karrierens største sejr under Nytårsløbet i 
Sao Paulo, Brasilien, 31. december 1977.  
Løbet tiltrak verdenseliten inden for langdistanceløbere 
og Loa vandt i en alder af blot 19 år. Hun besejrede bl.a. 
flere verdensrekordholdere på marathon og 10 km. 
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Loa Olafsson fylder 60 år! 

Hendes skolegang – og lad fortællingen om 

bagerdatteren, der i dag er amerikansk 

statsborger, men også dansk som aldrig før, 

begynde her – finder sted på Marie Kruses 

Skole i København, der frem til 1965 var en 

ren pigeskole. 

Som Loa Olafsson McNeese husker det i 

dag – hendes sidste navn er kommet til 

gennem et ægteskab med amerikaneren Bill 

McNeese – havde hun ikke noget 

yndlingsfag. Hun elskede bare at gå i skole, 

hun elskede at lære og blive klogere. Det var 

også på Marie Kruses Skole, Loa blev 

matematisk-samfundsfaglig student. 

Loa havde sin første løbeoptræden ved de 

københavnske mesterskaber i terrænløb, 

hvor hun tog sig en 3.-plads i gruppen af 13-

14-årige piger. 

»Det var vældig morsomt, og jeg var stolt af 

min placering«, fortæller hun i telefonen fra 

Houston-forstaden Katy. 

Loa Olafsson under Århus Games i 1977 (foto: Klaus Godtfredsen). 

Det er en lilleby i det østlige Texas med cirka 

17.000 indbyggere, vokset frem i et område 

med sukkerrør og omkring det trinbræt, som 

jernbaneselskabet MKT Railroad Company 

placerede på stedet engang i 1890erne, og 

som byen også tog navn efter: KT – Ka-Tee – 

som blev til Katy. Enklere kan det næsten ikke 

være. 

Der lever hun sammen med sin mand, Bill. Og 

Loa Olafsson er i dag direktør i sit eget firma, 

som arbejder med software til kvalitetsstyring 

af it-programmer til virksomheder. Hun er med 

andre ord businesskvinde – og udnytter 

dermed elementer af den uddannelse, hun tog 

på Københavns Handelshøjskole: cand.merc. i 

økonomi og en bred handelsuddannelse. 

 

Men inden Loa Olafsson kom så langt som til 

USA og Texas, handlede hendes liv primært 

om løb. Bare om løb, løb og løb. 



 

 

 

Side 31 

Loa Olafsson fylder 60 år! 

Jeg havde altså en ild i mig, en stor vilje til 

at prøve mig selv af 

Hun voksede op i en familie med mor, far og 

søskende. Familien havde et bageri på 

Vesterbrogade og et møntvaskeri, blot det 

andet af slagsen i landet, på Nørrebro. 

»Jeg begyndte at hjælpe til med rengøringen i 

bageriet som 5-årig, og som 11-årig skulle jeg 

også ekspedere. Det var et rigtigt 

familieprojekt«, fortæller Loa Olafsson. 

Løberiet tog fart i teenageårene, og det viste 

sig hurtigt, at bagerdatteren havde et helt 

usædvanligt talent for at løbe langt. Hun blev 

medlem af KIF, Københavns Idræts Forening, 

der egentlig begyndte som en 

fodsportsforening. Og dér fandt hun straks en 

støtte i klubbens formand, Thomas Thomsen. 

»Jeg var vild med at løbe, fandt det godt for 

mig. Det var udfordrende og spændende. Og 

hvis du spørger mig, hvorfor det er så vigtigt 

med al det sport, så er svaret for mit 

vedkommende, at jeg havde et stærkt ønske 

om at prøve mig helt af. Det var den vej, min 

løbeudvikling førte mig. Men i de år, i 

begyndelsen af og midt i 70’erne, følte jeg mig 

lidt alene om det hele. Jeg kunne godt have 

brugt noget mere opbakning, og det havde 

klubbens formand forståelse for, men det var 

ikke let med en idrætslig satsning på den tid«. 

Tidsånden var imod eliteidræt 

Nej, i 1970’erne, der på mange måder var en 

langstrakt forlængelse af ungdomsoprøret i 

slutningen af 1960’erne, var der en slags elite-

forskrækkelse i den danske sportsverden, i 

hele det danske samfund. 

Det kan idrætsforsker, professor og tidligere 

rektor for Institut for Idræt ved Københavns 

Universitet Else Trangbæk, der også er 

tidligere medlem af Danmarks Idrætsforbunds 

bestyrelse, tale med om. 

Den nu 71-årige Else Trangbæk var som ung 

en ivrig elitegymnast fra Viborg. Hun deltog i 

de olympiske lege i Mexico i 1968, som var det 

’varmeste’ år i oprørsfasen – men det gik hun 

meget stille med, da hun i 70’erne begyndte på 

universitetet i København. 

»At have deltaget i de olympiske lege var 

bestemt ikke noget, man pralede med. 

Undervejs i studiet sagde jeg ikke en eneste 

gang, at jeg havde deltaget i OL i Mexico, ikke 

en eneste gang. Og i de akademiske kredse, 

jeg kom i, talte man overhovedet ikke om 

elitesport, i hvert fald ikke i positive vendinger. 

Måske kunne det gå an at spille fodbold i en 

arbejderklub, men ellers ikke. Sport var ikke 

populært blandt de studerende, så jeg holdt lav 

profil«. 

Da Else Trangbæk for 10 år siden – på 

opfordring fra Kulturministeriet og på initiativ fra 

Team Danmark – skabte Eliteidrættens Kanon, 

var bøtten for længst vendt. Det skete allerede i 

løbet af 1980’erne, og i dag har eliteidrætten 

højstatus. Det kunne man forvisse sig om ved 

tv-skærmen i aftes, hvor Danmarks Radio og 

forskellige medier markerede og hyldede de 

største sportspræstationer i 2017. 

Men tilbage i 1970’erne kunne Loa Olafsson 

godt mærke, at vindene ikke var lune. Og at 

interessen fra visse dele af hendes omgivelser 

var fraværende. 

»Hvorfor skal du altid træne, hvorfor kan du 

ikke komme til den fest? Tag det nu roligt, sæt 

dig ned og få en bajer. Det hørte jeg tit. Men 

det var ikke det, jeg ville. Nej, jeg ville løbe. 

Hvor langt kan jeg nå? Det var det store 

spørgsmål for mig. Jeg havde et burning desire. 

Nogle lader sig inspirere af andre til det, de vil 

opnå, men jeg havde altså en ild i mig, en stor 

vilje til at prøve mig selv af«, fortæller Loa 

Olafsson. 

Og prøvede sig selv af – det gjorde pigen fra 

Marie Kruses Skole. Fra 1973 til og med 1978, 

fra hun var 15 til hun var 20 år, vandt Loa 

Olafsson 18 danske mesterskaber på 

distancerne fra 800 meter til 10.000. Hun 
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Loa Olafsson fylder 60 år! 

befandt sig på et helt andet niveau end 

konkurrenterne. 

Rekordernes tid 

I det store år 1978, efter at hun var gået glip 

af OL i Montreal i Canada i 1976 på grund af 

en skade – Loa skulle have været med på 

1.500 meter, længere måtte hun ikke løbe – 

satte hun uofficielle verdensrekorder på 

5.000 og 10.000 meter. Altså distancer, der 

ikke havde olympisk status. 

Rekorderne blev sat i København og i løb, 

hvor der også deltog mænd. Derfor kunne 

de ikke godkendes som verdensrekorder – 

men de står som danske rekorder. Stadig. 

Sammen med rekorderne på 1 mile og 

3.000 meter. Og lige om lidt er det 40 år 

siden, de fire blev sat af den snart 60-årige 

Loa Olafsson. 

»Jeg er da stolt af, at rekorderne stadig 

gælder. Og jeg er taknemmelig for, at jeg 

havde mulighed for at gøre det, jeg virkelig 

holdt af. Jeg skylder også en tak til dem, der 

støttede mig. Ens drømme kan jo kun blive 

realiseret, hvis man mærker opbakning fra 

forældre og klubkammerater«. 

Loa Olafsson vil ikke høre tale om, at have 

’ofret’ sig for at få succes i sportens verden. 

Det er en forkert betegnelse at bruge om 

noget, man sætter pris på, gerne vil og også 

nyder, mener den dansk-amerikanske 

statsborger. 

»Men man kan godt kalde det at satse stort 

på sport for at påføre sig afsavn. Man stiller 

sig til en vis grad uden for sociale 

forbindelser. Ingen fester, ingen seriøse 

kærester, nul alkohol – men en stram 

livsførelse, passe sin søvn, spise ordentligt. 

For mig var det alt eller intet, ingen 

mellemvej. Og jeg valgte den fulde 

satsning«. 

Loa Olafsson gjorde det endda uden mulighed 

for at høste virkelig hæder i de discipliner, hun 

beherskede bedre end de fleste: 3.000 meter, 

5.000 og 10.000. 

»Det gjorde mig irriteret og lidt bitter. Jeg 

kunne ikke forstå, det skulle være sådan. 

Hvorfor kunne jeg ikke få lov til at løbe det, jeg 

var bedst til?«, siger hun. 

Loa brokkede sig til dem, der gad høre på 

hende, bl.a. skolelæreren og atletikkenderen 

Peter Bistrup – som anbefalede hende at stille 

op i landevejsløb og gadeløb, gerne i 

konkurrence med mænd – for at vise, at 

kvinder også kan løbe langt på højeste 

konkurrenceniveau. Og det gjorde den unge 

københavner af islandsk afstamning så. Og en 

af hendes store sejre var i Sao Paulo i 

Brasilien, hvor hun i 1977 vandt det klassiske 

nytårsløb Corrida Internacional de Sao 

Silvestre – et løb, der altid tiltrak de bedste 

langdistanceløbere i verden. Da Loa vandt, var 

distancen 8,9 kilometer. 

OL var et forhindringsløb 

Men de store glorværdige titler var uden for 

rækkevidde. VM i atletik blev først ’opfundet’ i 

1983, og olympiske lege har siden 1896 og til 

vor tid været et forhindringsløb for kvinder, har 

idrætsprofessor og forsker Else Trangbæk 

fastslået i en artikel. 

Kvinderne fik lov til at løbe maraton ved OL i 

Los Angeles i 1984, i 1988 i Seoul kom 10.000 

meter på kvindernes program, og i 1996 i 

Atlanta i USA – i 100-året for opfindelsen af de 

moderne lege – fik kvinderne mulighed for at 

løbe 5.000 meter. Men da havde Loa Olafsson 

indstillet karrieren. 

Og det var helt i stifteren, den franske officer 

og baron Pierre Coubertins ånd, at kvinderne 

blev holdt på afstand. Ja, havde han kunnet 

bestemme, skulle kvinder – i en hvilken som 
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helst disciplin – ikke have lov til at deltage i OL 

og i offentlig sport. Coubertin sagde, at hvis 

kvinderne endelig skulle sluses ind, så var det 

for at hædre mændene. 

Sport var skabt af mænd for mænd, mente 

Coubertin – og flere i den olympiske 

bevægelse havde samme opfattelse som 

franskmanden: at kvindeidræt var uæstetisk, 

og at kvinden var en svag person, for svag til 

at være med i sportslivet. Hun havde ikke 

»udholdenhed, snarrådighed, mod, omløb i 

hovedet og potenseret viljekraft«. Sådan! 

Livet var løb, løb og løb for Loa Olafsson i 

1970’erne. Hun stillede op i alle discipliner og 

samlede nærmest på danske 

mesterskabsmedaljer, fra hun var 15 til 20 år. 

Og i Danmark på den tid gav lægen Fr. Howitz 

i en bog udtryk for, at æstetisk gymnastik var i 

orden for kvinder, hvis den altså var ordentligt 

ledet. »Bevægelser i fri luft kan give kvinden 

en rank holdning og god figur«, skrev han. 

Men tingene var i skred, og kvinderne kom 

med til andet end opvisningsgymnastik. I 1900 

legene i Paris spillede de tennis og deltog i 

bueskydning, og i 1928 i Amsterdam tog 

kvinderne de første skridt i 

atletikkonkurrencerne. Men det var en kamp 

– der måske slutter i 2020 i Japan, hvor det 

er Den Olympiske Komité, IOC’s, mål, at der 

skal være lige mange mænd og kvinder på 

programmet i Tokyo-legene. Men stadig med 

maksimalt 10.500 deltagere. 

Der bliver hele tiden rokeret rundt på 

disciplinerne, der skabes flere og flere 

mixedhold. Men hele vejen i processen har 

det været op til kvinderne at bevise, at de 

kunne det samme som mændene. 

 

»I dag forekommer næsten alt at være 

muligt. Kvinder bryder og bokser, de er med i 

alle boldspil. Normerne for det kvindelige og 

mandlige er blevet flyttet. Men der er stadig 

noget tilbage i bestræbelserne på ligestilling: 

Mændene dyrker ikke rytmisk 

sportsgymnastik og synkronsvømning. Og 

jeg synes ikke at have set mænd kæmpe for 

at få lov til det«, siger Else Trangbæk med en 

tone af underfundighed. 

Men alt dette var slet ikke en del af 

tankesættet, da Loa Olafsson var på toppen 

af sin karriere. Det var den fagre nye verden, 

“Sølv-Loa” ved hjemkomsten fra 
junior EM i Athen 1975, hvor Loa 
vandt sølv på 1500 m. Loa er 
flankeret af Jørgen Heller og 
Thomas Thomsen. 
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som nogle få fremsynede måske kunne 

drømme om – og håbe på. 

Skaden 

Loa Olafsson passede med stor energi sin 

træning, deltog i langdistanceløb i alle 

mulige sammenhænge og løb baneløb på 

de kortere mellemdistancer. Hun blev også 

udtaget til OL i Moskva 1980 på 1.500 

meter, men under et tre måneder langt 

træningsophold i Auckland i New Zealand 

hos den legendariske løbetræner Arthur 

Lydiard, der havde skabt flere guldvindere, 

gik det galt. 

I et angreb på maraton-verdensrekorden – 

mellemtiderne gav signaler om, at Loa 

Olafsson ville sprænge nordmanden Grete 

Waitz’ rekord – måtte den 22-årige dansker 

opgive. Hun fik en skade i højre fod, 

formentlig på grund af et helt forkert skovalg, 

og måtte stoppe med under halvdelen af 

løbet tilbage. På det tidspunkt var hun 2 

minutter foran rekorden. 

»Det tog måneder at komme helt over 

skaden, og jeg valgte at sige fra til OL i 

Moskva. Jeg ville ikke stille op, hvis jeg på 

forhånd vidste, at jeg ikke kunne løbe mig 

ind blandt de bedste«. 

Loa Olafsson stoppede løbekarrieren og 

kastede sig i stedet over uddannelse og 

arbejde. Hun blev ansat i ISS-koncernen, 

avancerede i systemet, arbejdede bl.a. på 

kontoret i New York. Og det blev hendes 

skæbne, som det så smukt hedder. 

Hvorfor USA? 

»Jeg havde familie i staterne, og så er der jo 

stort og højt til loftet. Mulighedernes land, 

som man siger. Hvis man fik en idé, der lød 

spændende, så var svaret: Lyder godt, gør 

det! Hjemme i Danmark var reaktionen ofte: 

Rooolig nu, sæt dig ned og tag en øl. Men jeg 

ville ikke tage det roligt. Jeg ville prøve 

mulighederne af«, fortæller Loa Olafsson, som 

skiftede job til et konsulentfirma i Houston i 

Texas, hvor hun traf sin mand og kom til at 

hedde McNeese. 

De opbyggede senere deres eget firma, de fik 

sønnen James Haldur McNeese og datteren 

Tonni Elisabeth McNeese på 20 og 17 år. Og 

ja, de forstår dansk, bedre end de taler det, for 

de har boet i Rebild i det nordlige Jylland, da 

de var mindre. 

»Vi lejede et møbleret hus i et halvt år. Det var 

mit ønske, at børnene skulle gøres bekendt 

med sproget, at de skulle opleve at være 

dansk, mærke nede-på-jorden-stemningen, 

mærke de danske værdier. Det var og er vigtigt 

for mig«, siger Loa, der var med til at starte 

den danske lørdagsskole, Vikinge-Skolen, der 

er en del af den danske klub i Houston, og 

hvor man kan arbejde med det danske sprog, 

både børn og voksne. Og så har hun 

engageret sig i kirkeligt arbejde, passer 

regnskaberne for den lutheranske biskop i 

regionen, der tæller 114 kirker. 

Et godt minde fra tiden i Danmark? 

»Jeg løb to timer hver søndag. En dag i sjask 

regnvejr var jeg pakket helt ind og løb forbi en 

kiosk, hvor tre fyre stod i læ i døren. »Ha-ha«, 

råbte den ene, »du bliver aldrig nogen ny Loa 

Olafsson!«. Jeg løb videre tilbage mod 

Vesterbrogade, nu med et smil på læben«. 
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Loa Olafsson fylder 60 år! 

Loa Olafsson er fortsat indehaver af hele 16 danske ungdomsrekorder og 
4 seniorrekorder (3000 m, 5000 m, 10000 m og 1 mile). 

Loa Olafsson på Østerbro 

Udover de danske rekorder i øverste tabel er Loa Olafsson også indehaver 
af en række KIF klubrekorder, sat i ungdomsrækkerne. Med undtagelse af 
en enkelt senior-rekord på 4 x 800 meter, der blev løbet med Jytte Frankmar, 
Monica Petersen og Connie Olsen i 1978. 

Loa Olafsson toppede som 20-årig kort inden hun indstillede karrieren. I et 

fantastisk forår satte hun to uofficielle verdensrekorder på hhv. 5000 og 10000 m. 

I april 1978 skar hun sensationelt 1½ minut af den hidtidige rekord på 10000 m som 

tilhørte Peg Neppels (33.15.1). På Østerbro Stadion løb hun i den fænomenale tid 

31.45.4 som fortsat er en tid i verdenseliten. 

I slutningen af maj på Rundforbi Stadion kom turen så til 5000 meter rekorden, der 

tilhørte Kathy Mills (15.35.52). Igen stod Loa for en voldsom forbedring og skar over 

26 sekunder af rekorden med tiden 15.08.8. 

Begge præstationer gav genlyd i hele atletikverdenen. Og de to uofficielle 

verdensrekorder stod i 4 år indtil Mary Decker slog dem i 1982 med hhv. 15.08.26 

og 31.35.3.  
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KIF’s egen fysioterapeut 

 



Fotos i dette nummer: Michael Hyllested, Anel Medina, A. Wielechowski, Klaus Godtfredsen. 

Næste nummer udgives torsdag den 1. marts. Deadline er mandag den 26. februar. 

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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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. 

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. 

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/
https://www.facebook.com/groups/598485550348808/
mailto:ungdom@kif-atletik.dk
mailto:bestyrelsen@kif-atletik.dk
mailto:medlem@kif-atletik.dk
fb.me/atletiktv
atletiktv.dk
https://sportyme.dk/clubme/kif-atletik/
http://www.kif-atletik.dk/index.php/da/nyheder/breakif-news

