
De to sidste weekender i maj har 

været overvældende succesfulde 

for KIF’s hold i både Senior– og 

Ungdomsafdelingen. 

Først skulle KIF’s kvinder og 

mænd i Skive den 19. maj forsøge 

at kvalificere sig til DT-finalen på 

Østerbro den 8. september og 

med 4.-pladser til begge hold 

lykkedes missionen. På forhånd 

var der lidt skepsis mht. om 

kvinderne kunne kvalificere sig, da 

en række profiler er skiftet til andre 

klubber det seneste år. Men på en 

fremragende teamspirit og mange 

gode enkeltmandspræstationer var 

der aldrig rigtigt tvivl om 

finalepladsen til hverken kvinder 

eller mænd. Stort tillykke! 

Søndag den 27. maj havde 

grundstammen af U18-holdet et 

pige– og drengehold med til DMU 

indledende Øst på Østerbro i      

12-15 års kategorien, og her gjaldt det 

om at blive blandt de 3 bedste for at 

gå videre til finalestævnet i Ballerup 

den 22. september. Finalebilletten for 

drengeholdet med en stærk 2003 

årgang var aldrig i fare, mens pigerne 

skulle bruge den afsluttende stafet til 

at kvalificere sig, hvilket heldigvis 

lykkedes. Meget flot at begge 

ungdomshold nu har kvalificeret sig til 

holdfinalen. 

Dermed 4 af 4 KIF hold videre til Hold 

DM finalerne i september! 

BreaKIF News fylder 1 år med dette 

nummer. Læserskaren øges og det er 

positivt, at flere og flere leverer 

indlæg til nyhedsbrevet hver måned, 

så det med tiden er blevet et ægte 

klubblad. Til dette nummer har 12 

personer bidraget. Fortsæt med det, 

og andre som endnu ikke har skrevet 

er også altid velkomne til at komme 

med bidrag om stort og småt. 
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KIF’s bedste kvindelige og 
mandlige seniorer fejrer 
kvalifikationen til efterårets 
finalestævne. Læs fyldig 
reportage i nyhedsbrevet. 
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13 seje kvinder sikrer DT-

finalebilletten 

 

På forhånd var kvindeholdet 

ikke levnet mange chancer for 

at gøre sig gældende ved 1. 

runde af Danmarksturneringen 

(DT), som blev afviklet i Skive 

d. 19. maj. Holdlederen 

(undertegnede) blev i 

månederne op til stævnets 

afvikling ugentligt mindet om, at 

KIFs kvindehold i denne sæson 

ikke har samme udvalg af 

atleter at råde over som i 2017. 

Bemærkninger som: ”Det ser 

svært ud i år”, ”Hvem kan vi 

egentlig sætte på holdet?” og 

”Hvordan undgår vi 

nedrykning?” blev jævnligt 

udvekslet til træning. 

Heldigvis råder KIF fortsat over 

fightere med klubånd, som 

tager de øvelser, som måske 

ikke akkurat er yndlings-

øvelserne, men som nu engang 

skal gennemføres for holdets 

skyld.  

Desuden viste det sig ved 

kasteudtagelserne ugen inden 

DT (se reportagen på side 9), 

at KIFs kvindehold for en gangs 

skyld kunne stille med et reelt 

kasterhold, så det til en 

afveksling ikke var 

springerne, som tidligere har 

stået for at tage en 

kasteøvelse eller to, der igen 

måtte spæne frem og tilbage 

mellem kaste- og 

springkonkurrencerne. 

Der var derfor inden afgang 

mod Skive en vis optimisme 

at spore trods et hårdt 

program, hvor de 13 

deltagende kvinder til 

sammen skulle dække 18 

øvelser. Og heldigvis er 

KIF’ere gode til at yde en 

ekstra indsats, når det er 

holdets ære og deltagelse i 

Elitedivisionen, der står på 

spil.  

af Katrine Holten Winther 

Louise Würtz Jørgensen og Therese Jansson fører feltet an på kvindernes 1500 m. 
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Vel ankommet til Skive lagde 

Cathrine Laugesen ud med en 

veldisponeret 400 m hæk, hvor 

hun sikrede holdet en 

fjerdeplads og dermed fem  

gode point, mens Annette 

Juma i stangspring gjorde 

kunsten efter, og Louise Busk i 

diskos lagde grunden til KIFs 

for en gangs skyld præsentable 

kastepointhøst.  

Anne Sofie Hyldtoft, som har 

døjet med en knæskade og 

derfor desværre ikke kan 

springe stang, viste sin store 

holdånd ved at tage med til 

Skive for at støde kugle og 

bakke de øvrige kastere op i 

diskos og hammer. 35 meter 

var Trine Skov Holmquist 

meget tæt på at ramme i 

hammerkast, mens Louise i 

spyd lige akkurat kom over den 

grænse, hvilket til sammen gav 

9 point. 

Med 12.92 og en PR i 

godkendt vind på 100 m 

startede Signe Boelsmand 

dagen med et brag, og da Liv 

D. Pedersen i 2. heat også løb 

godt, fik de to hentet vigtige 

point til klubben i et meget 

hurtigt felt. På 200 m smadrede 

Signe sin PR med et sekund, 

så den nu lyder på 26.49! Anna 

Krab Scheibelein fulgte Signes 

eksempel og tog et stort skridt i 

retning af at bryde 60-

sekunders-grænsen på 400 m  

med tiden 60.47. 

Mathilde Zeuthen havde en 

særligt travl dag med hele tre 

øvelser inden for et par timer. I 

højde var Mathilde tæt på at 

komme over 1.59 m, men 1.54 i 

første forsøg blev et rigtig fint 

resultat for KIF’erne, som for 

første gang i fire år havde en 

højdespringer over 1.50m. 

Direkte derefter løb Mathilde 

100 m hæk, hvor hun trods en 

lidt for tæt kontakt med første 

hæk kom fint igennem. Herefter 

var der længdespring på 

Mathildes program, og iført 

Jessie Ipsens længde-

springspigsko kom Mathilde ud 

på hele 5.00m i sin 

længdespringsdebut. 

En meget varm 5000 m fik 

Anna Walser fornøjelsen af, og 

en sej indsats resulterede i fire 

point på KIF-kontoen. Cirka 

samtidig kunne holdlederen 

hente 9 point ved at nærme sig 

fordums længder i trespring. 

Louise Würtz Jørgensen havde 

et hårdt program med både 800 

m og 1500 m (og den 

afsluttende 4x400 m), men med 

overblik og udholdenhed løb 

hun to fjerdepladser hjem, 

mens Therese Jansson på 

1500 m sørgede for, at 

KIF’erne kom i mål lige efter to 

spartanere og dermed fik hele 

9,5 point til holdet, inden 

dagens sidste løbeøvelse. 

I løbet af dagen var der 

spænding om pladserne i 

finalen. KIFs kvinder var godt 

med, og inden den sidste stafet 

stod det klart, at finalen på 

Østerbro ville blive med 

deltagelse at både KIFs herre- 

og kvindehold. På 4x400 m 

understregede Anna, Therese, 

Louise og undertegnede, at 

dette ikke var tilfældigt ved at 

slutte som nr. 2 efter Aalborg 

og dermed samlet nr. 4.  

Allerede nu kan alle KIF’ere 

derfor godt reservere lørdag d. 

8 september, hvor der er finale 

og fest på Østerbro! 
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Stærk præstation af Jonathan Adamsen med en 2.-plads i den for ham lidt uvante disciplin 3000 m forhindring. 

På vej til finalen 

Til herrernes indledende DT 

match i Skive, var der fra 

starten rimelige forvent-

ninger. Holdet havde ikke 

mistet mange atleter, og der 

var kommet nye til, og 

ganske få var ramt af 

skader. Derfor var det også 

et godt hold, som drog mod 

Skive den 19. maj. 

Holdet havde i år fået 

tilgang af Jonathan Kure, 

som er kommet fra fodbold 

for at blive sprinter. Han 

af Søren Brasen 

blev kastet ud i 400 meter 

og de to stafetter.  

Derudover havde vi også 

sprinternes træner, Jacob 

Wolfgang, som tidligere har 

løbet i Bagsværd, med. Han 

deltog i 100 meter og den 

korte stafet.  Der var 

desuden debut til den unge 

KIF’er Lukas Medina 

Sørensen, som tidligere på 

måneden åbnede sæsonen 

med 6.29 i længdespring. 

Han deltog kun i 

længdespring. Han er ung, 

så han skal også skånes 

lidt. 

Sprint 

Herresprinterne har efter-

hånden fået opbygget et 

godt hold. Martin Panduro, 

der har været i KIF i mange 

år, deltog på 110 meter hæk 

og 400 meter hæk. Han 

åbnede stævnet med en flot 

PR på 59.43 sek. på 400 

meter hæk, hvilket gav en 

tredjeplads.  

Senere på 100 meter blev 

Albert Ranning nummer 4. 

Her løb han mod nogle af 

landets bedste sprintere. 

Han kom ind i 10.85, ikke 
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langt fra sin PR sat blot 4 dage 

forinden, som lyder på 10.83.  

På 400 m løb Jonathan Kure 

en 4.-plads hjem i 53.35 –   et 

fint løb af en debutant. 

Jonathan løb desuden sidste 

tur på 4x100 meter, hvor 

drengene løb et flot løb og blev 

nr. fire.  

 

Mellem/lang  

Mellem/lang holdet var 

umiddelbart det, som var blevet 

hårdest ramt. Christian 

Clausen er ikke længere i 

gruppen, som tidligere har 

hentet gode point, men 

gennem vinteren har både 

Jonathan Adamsen, Christoffer 

Madsen og Christoffer Boll vist 

gode takter.  

Christoffer Madsen er normalt 

førstevalg på forhindring, men 

grundet en skade, måtte han 

løbe 1500 m, mens Jonathan 

løb forhindring. Dette gjorde 

han taktisk flot med stort 

overblik og løb en 2.-plads 

hjem. 

 

Christoffer Madsen var 

desværre syg, og løb ikke op til 

sit bedste på 1500 m.  

På 800 m havde Christoffer 

Boll overtaget tjansen, hvor 

han løb en fin 2.-plads hjem i 

heatet. Christoffer går en 

yderst spændende sæson i 

møde, hvor han jager EM-krav 

på 1500 m. 

Tekniske discipliner 

I de tekniske discipliner viste 

herreholdet sig sidste år rigtigt 

stærke. Dengang var der 

tilgang af Jannick Bagge fra 

Hvidovre, og samtidig leverede 

Mikkel Ringsted stabile og 

gode resultater i stangspring. 

Derfor var der også 

forventninger til gode præsta-

tioner fra disse personer i år. 

Desværre kæmpede begge 

med lidt småskavanker, så der 

måttes byttes rundt i 

disciplinerne.  

Jannick droppede trespring, 

som Mikkel tog i stedet. Mens 

Jannick kunne springe længde 

og kaste spyd. Samtidig kunne 

Mikkel forsøge sig i 

stangspring. Hans baglår 

gjorde dog, at han kun kunne 

tage et forsigtigt spring, som 

gav et enkelt point.  

Jannick fik 6 point i længde i et 

PR-spring på 7.10 m, hvor 

også debutanten Lukas 

leverede en god runde og fik 2 

point.  

I trespring overraskede Mikkel 

Ringsted flere med et spring på 

13.66 som gav en tredjeplads 

og 6 point. 

 

En fjerdeplads samlet 

Som dagen og resultaterne 

skred frem, blev det mere og 

mere sikkert, at holdet ville 

kvalificere sig til finalen på 

hjemmebanen i september.  

Derfor var der også ro på, 

inden den afsluttende 4x400 

meter som tidligere har været 

altafgørende for KIF.  

Holdet sluttede 2 point fra 

tredjepladsen, og det er en 

flot præstation. Selvfølgelig vil 

nogle hold være styrket i 

finalen, men uden 

småskavanker er det ikke 

urealistisk, at holdet i 

september kan kæmpe med, 

hvor det er sjovt. Eller i 2019 

hvor flere af atleterne vil være 

endnu bedre, eller der måske 

er kommet en eller to nye til.  

Det bliver spændende at 

følge udviklingen på dette 

hold! 
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KIF’s kvinder og mænd er finaleklar: 
 
Bagerst fra venstre: Katrine Holten Winther, Brian O Jørgensen, Martin Panduro, Jonathan Kure, Cathrine 
Laugesen, Signe Boelsmand, Jesper Pedersen, Christoffer Boll, Jonathan Adamsen, Christoffer T Madsen, Lu-
kas Medina Sørensen, Bo Abrahamsson, Søren Brasen, Mikkel Hansen, Christoffer Åndahl, Trine Skov 
Holmqvist, Louise Busk Nielsen, Anna Walser, Therese Jansson og Louise Wulff Jørgesen. 
 
Forrest fra venstre: Matias Reedtz, Annette Juma, Anne Sofie Hyldtoft Olsen, Mikkel Ringsted, Albert Ranning, 
Mathilde Zeuthen, Jannick Bagge, Jacob Wolfgang, Liv Didi Pedersen og Anna Krab Scheibelein. 
 
 
Som det også blev nævnt af Anne Sofie, så må der gerne arbejdes lidt med opsætningen og fotokompositionen 
frem mod finalestævnet i september :-) 
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Den spæde start til noget stort 

Tirsdag den 15 maj var det min 

rigtige sæsonstart, jeg skulle løbe 

100 m for første gang i sæsonen. 

Eftermiddagssolen bagte fra en 

skyfri himmel, der var en let brise 

ned ad langsiden på Ballerup 

Atletikstadion, heldigvis i ryggen. 

Optakten til udendørssæsonen 

havde været god, og det skulle 

heldigvis komme til at gå over alle 

forventninger. Løbet var 

brandgodt, jeg får en god start, en 

start jeg har arbejdet meget med 

den nye assistenttræner i 

sprintgruppen Jacob ”Morfar” 

Wolfgang. Jeg kommer ned ad 

banen og ligger forrest, jeg bliver 

noget overrasket, men må bare 

arbejde videre og fokusere på mit 

eget løb. Jeg kommer ned mod 

mål og kan mærke at jeg mangler 

lidt til sidst. Men jeg er sikker etter, 

så godt med en sejr til at starte 

udendørssæsonen med selvom 

tiden er det vigtigste. 

Tiden bliver efter lidt tids venten 

så god som 10.83! Jeg bliver 

meget overrasket - ikke bare har 

jeg slået min PR, jeg har altså 

slået den med hele 28 

hundrededele. 

Vintertræningen har været den 

første rigtige hele vintertræning 

uden nogle skader eller større 

skavanker. Jeg har efter sidste 

års sæsonafslutning fået 

tilknyttet mentaltræner Michael 

Huntley som også var forbi KIFs 

klubhus for at holde fordrag om 

hvad mental træning er. Det har 

været en stor medvirkende 

faktor til, at jeg er blevet mine 

skader kvit og stoler mere på 

mig selv og ved hvornår jeg skal 

lytte til mig selv og hvornår man 

engang imellem blot bliver nødt 

til at lytte til trænernes hårde ord, 

når det i forvejen er koldt og 

mørkt. Og også skal ud og løbe 

endnu et løb op ad bakke selv 

om man er på randen til at sige 

Albert Ranning løber her ved DT Elite-kval. stævnet i Skive 19. maj næsten lige så hurtigt (10.85) 
som i Ballerup 4 dage tidligere (10.83 PR). 

stop. Michael har hjulpet mig 

med at presse mig til det 

yderste. Og det er altså dette 

jeg ser resultatet af nu. En 

anden ting som jeg også har 

arbejdet med er at være 

kontinuerlig og komme til alle 

mine træninger og blive ved 

med at arbejde, også når det 

gør ondt i lungerene og de har 

sagt stop. Men også 

søgningen efter at arbejde 

med at blive bedre teknisk har 

givet mig så god en start på 

sæsonen i år.    

Så jeg må altså bare sige at 

det at have haft en kontinuerlig 

vinter uden skader, har gjort at 

jeg står her i dag med en 

personlig rekord på 100 der 

lyder så god som 10.83. 

af Albert Ranning 
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Ballerup var tirsdag den 15. 

maj rammen for 2. afdeling af 

Tracks (tidligere Bane-

turneringen). Efter min 

sæsonåbning til Tårnby 

Games var jeg optimistisk i 

forhold til at løbe et fornuftigt 

løb på 1500 m. Men alligevel 

lidt usikker på, hvor meget 

fart benene havde i sig, da 

der fortsat var spor fra den 

tunge styrketræning i april, 

og træningen har ikke just 

budt på nedtrapning. Efter et 

fornuftigt udlæg på omkring 

65 sek på første omgang 

falder tempoet lidt, men jeg 

af Jesper Pedersen 

holder mig lidt tilbage i 

forhold til at gå frem og 

trække. Ved klokken føler 

jeg mig nogenlunde frisk, og 

jeg gør klar til at trykke på, 

men med 250 m er jeg lukket 

inde i bane 1, og det 

betyder, at jeg må springe 

sidelæns ud i bane 2 for at 

komme forbi. Lettere irriteret 

trykker jeg på da jeg endelig 

er kommet ud i det fri og 

holder godt på hele vejen til 

mål, hvor tiden bliver 

4.11,12. Ikke min hurtigste 

tid, men i forhold til 

tidspunktet på sæsonen osv. 

Jesper Pedersen på 5000 m ved DT Elite kval. stævnet i Skive 19. maj 

er jeg ret godt tilfreds med 

formens tilstand. Bo 

Rahbæk var ligeledes til 

start på 1500m. Efter en 

langsom første omgang 

kommer der mere fart på i 

feltet, og med 300 m igen 

presser Bo godt på, og det 

ser ud til at han kan komme 

tæt på sin PR. Den misser 

han dog med godt 1 sek i 

sidste ende, da sluttiden 

bliver 4.46,33. Men med en 

bedre første omgang er der 

ikke tvivl om, at han løber 

en ny PR på distancen 

næste gang.  



Kaste-kvalifikation til DT, 10. maj 

Side 9 

Kvindeholdets kastere er 

klar til DT 

Solen skinnede og 

temperaturen var helt som på 

en varm sommerdag, torsdag d. 

10. maj. Intet mindre end 

perfekte forhold for det længe 

ventede udtagelsesstævne, 

som skulle afgøre, hvem der fik 

de ærefulde kasteøvelser på 

kvindernes DT-hold.  

Lad det være sagt med det 

samme: De fremmødte 

deltagere (Mathilde Zeuthen, 

Ida Mejnertz, Anne Sofie 

Hyldtoft, Louise Busk Nielsen, 

Liv Didi Pedersen, Maria 

Venborg og Katrine Holten) 

fightede på bedste vis og var 

ikke blege for at afprøve nye 

teknikker, som i varierende grad 

gav udslag i lange kast.  

af Katrine Holten Winther 

Et stærkt dommer-, kommentator

- og heppeteam bestående af 

Albert Ranning, Endre Røsaker, 

Mikkel Ringsted, Mikkel Hansen, 

Martin Juhl og Søren Brasen 

sørgede for optimale rammer for 

de deltagende kvinder.  

Anne Sofie (også kendt i 

kasterkredse som Anne O.) 

indledte med at instruere de 

øvrige deltagere i grund-

læggende teknik i henholdsvis 

kuglestød, diskoskast og 

hammerkast, mens Jessie Ipsen 

spændt fulgte konkurrencerne på 

sidelinjen. 

I kuglestød var der tæt kamp om 

titlen som bedste KIF’er mellem 

Anne Sofie og Louise, som indtil 

nu mest har brilleret i spydkast. 

De to lagde sig hurtigt i spidsen 

af konkurrencen, mens de øvrige 

Facitlisten fra kvindernes kval-kastestævne sætter nye  
standarder for resultatformidling. For stævnevideo, klik her. 

deltagere kæmpede lidt med at 

få ro på nerverne og kontrol 

over chassé og andre 

kuglestødslignende bevæ-

gelser.  

Med 10.78 m tog Anne Sofie 

en kneben sejr foran Louise, 

som med 10.74 m fik en 

fremragende kuglestødsdebut. 

En stærk indsats så man også 

fra Mathilde, som bare var 6 

cm fra at passere de 8 m. 

At Louise ikke bare kaster 

langt i spyd, viste hun i 

diskoskast, hvor hun førte 

konkurrencen fra start til slut 

med resultatet 23.43 m i første 

forsøg. Anne Sofie tog 2. 

Pladsen med 20.86 m, mens 

Liv var ganske tæt på de 20 m 

med et kast på 19.53 m.  

Inden nogen kom til skade i 

hammerkast, kom der 

forstærkninger udefra. Trine 

Skov Holmqvist, som tidligere 

har kastet hammer i Køge 

Atletikklub kiggede forbi og 

formåede uden opvarmning at 

vise, hvordan et hammerkast 

skal udføres.  

Efter den magtdemonstration - 

og en anelse overtalelse - gik 

Trine med til at tage en tur til 

Skive d. 19. maj, og det kunne 

holdlederen (undertegnede) 

næsten ikke få armene ned 

over.  

Efter de veloverståede 

konkurrencer gik resten af 

dagen med rundbold og hygge 

i Fælledparken, hvor solen 

ufortrødent skinnede videre fra 

en høj, blå himmel. 

https://www.facebook.com/albert.ranning123/videos/1960143527351469/
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2018-sæsonen er skudt i gang 

og som så mange år før, sendte 

det også atleterne forbi Tårnby 

Stadion til Tårnby Games. 

Vejret har været fantastisk 

næsten lige siden midten af 

april, og alle de aktive kunne 

også nyde godt af det i denne 

weekend. 

KIF stillede med hele fire af de i 

alt seks atleter, der stillede til 

af Michael Mørkboe 

start på den korte hæk. Det 

betød at kvindernes løb blev et 

rent KIF-heat med Signe 

Boelsmand, Mathilde Zeuthen 

Pedersen og Cathrine 

Laugesen.  

Hækkeløbere ved at den 

største udfordring ikke er at 

komme over hækkene, men at 

holde skridtlængden mellem 

hækkene. Signe holdt de tre 

Signe Boelsmand, Cathrine Laugesen og Mathilde Zeuthen efter 
100 m hæk ved Tårnby Games. 

skridt til og med 7. hæk og 

skiftede herefter til fem skridt. 

Desværre glippede 

koncentrationen et kort øjeblik 

efter passagen af 8. hæk, så i 

stedet for at fortsætte den høje 

kadence (med afkortede 

skridt), blev det i stedet pr. 

refleks til et langt afsæt. Da 

hun øjeblikket efter opdagede 

fejlen, snublede hun i forsøget 

på at redde den og måtte tage 

fra med hænderne. Dermed 

kom hun ikke i mål. Rigtigt 

ærgerligt, men jeg kan afsløre, 

at allerede ugen efter fik hun 

mulighed for revanche til 

mangekamp i Greve. 

Bedre gik det for Cathrine, der 

ligeledes holdt tre skridt over 

7. hæk, hvorefter hun skiftede 

til fire på de sidste tre. Selv om 

det naturligt kostede tid, blev 

det alligevel til PR med næsten 

et halvt sekund og en tid på 

17.36. 

For Mathilde blev løbet en 

rigtig god sæsonåbning. Efter 

en god start op til første hæk, 

fandt hun ind i en god rytme 

mellem hækkene og først på 

10. hæk fornemmede man at 

kadencen gik en lille smule 

ned. Da Mathilde krydsede 

målstregen, blev det til en flot 

tid på 16.10 i sit første 100-

meter-hækkeløb. 

Hos herrerne fik Martin 

Panduro en god duel mod en 

tidligere DM-medaljevinder på 

hæk, Marc Lorentzen fra 

Greve. De to fulgtes ad fra 

start og blev begge mere og 

mere udfordret på 

skridtlængden mellem 

hækkene. På 8. hæk måtte 

Marc dog opgive at holde tre 

skridt, hvorefter Martin kunne 
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trække fra og løbe en sejr hjem i 

17.51, tæt på PR. 

På 100 m stillede 

assistenttræner Jacob Wolfgang 

og U18-træner Endre Røsaker 

til start hos mændene. I svag 

modvind blev det til 11.56 til 

Jacob, mens Endre skuffende 

måtte nøjes med 12.03. 

På kvindernes 100 m var der 

ligesom på den korte hæk kun 

deltagelse af KIF. Også her var 

der svag modvind, og Signe 

Boelsmand kunne sejre i 13.24 

foran Maria Venborg (14.05) og 

Ida Mejnertz (14.60). 

Spydkast var imødeset med 

spænding. U18-leder Mikkel 

Hansen har igen taget 

disciplinen op og selv om han 

har været travlt beskæftiget med 

at styre U18-holdet, er det 

alligevel lykkedes ham at få 

trænet selv. Første kast blev 

44.47 og gav håb om at hans 

fem år gamle PR (44.58) ville 

stå for fald. Desværre var der 

ikke mere krudt i kanonen, men 

Mikkel leverede en pæn serie 

med yderligere fire kast mellem 

41 og 43 m. 

Hos kvinderne måtte Signe 

Boelsmand sande at det ikke 

lige var hendes dag. 24.51 var 

et pænt stykke fra PR og ikke 

tilfredsstillende for hende. 

Cathrine Laugesen gjorde 

hende selskab i konkurrencen 

og selv om spydkast er en af 

Cathrines svageste, gik hun 

derfra med en PR på 23.21. 

I højdespring stillede Cathrine 

og Mathilde igen til start. Efter et 

flot resultat ved indendørs 

mangekampen i februar kunne 

Cathrine ikke helt følge det op i 

Tårnby, hvor hun klarede 1.40, 

inden 1.45 satte en stopper for 

hendes konkurrence. Mathilde 

var til gengæld i hopla og på 

trods af flere nedrivninger 

undervejs, endte hun med det 

flotte resultat 1.58. 

På søndagens 300 meter gav 

Anna Krab Scheibelein sin PR 

et pænt tryk nedad. Med 43.46 

leverede hun en flot forbedring 

på trekvart sekund. Hun var 

ikke eneste kvinde fra KIF, 

også Wilma Johansson fik 

prøvet sig af på distancen, 

som blev tilbagelagt i pæne 

46.64. 

Mændene stillede med tre 

løbere på den skæve distance. 

Albert Ranning fortsatte de 

gode takter fra 

indendørssæsonen og løb sig 

til en 2.-plads, kun slået af den 

tidligere KIF’er og danske 

rekordholder på distancen, 

Nick Ekelund-Arenander. 

Alberts tid blev så flot som 

35.25 og placerer ham som 

den 6.-bedste KIF’er 

nogensinde. 

Jacob Wolfgang blev noteret 

for 36.86 – ganske godt løbet 

af en 37-årig. Jonathan Kure, 

som er en af flere nye atleter i 

KIF, viste sig også som en 

habil sprinter og fik noteret 

37.76. 

På 3000 m stillede vi med 

vores to superseniorer, Jesper 

Pedersen og Bo 

Abrahamsson, som begge 

stadig leverer et imponerende 

højt niveau. Jesper krøb under 

de 9 min. med tiden 8.55.17 og 

løb sig til en 4.-plads, mens Bo 

tog sig af 5.-pladsen med 

9.04.95. 

Jonathan Adamsen var med 

på 800 m og måtte se sig slået 

i et spurtopgør med blot 

13/100. Jonathan fik noteret 

2.03.71. 

Hos de 18-19-årige drenge 

sprang Christoffer Åndahl 

højdespring. Han leverede en 

hæderlig præstation uden at 

være prangende og fik noteret 

1.83. 

Emanuel Hammann deltog 

også i gruppen, hvor det blev 

til en flot PR med næsten 3 

meter i hammerkast med 6 kg-

hammeren. Alle Emanuels 

godkendte forsøg (5 ud af 6) 

var længere end hans gamle 

PR, og bedste resultat blev 

48.80. 
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Der var flot deltagelse fra 

KIF’s ungdomsafdeling ved 

Tårnby Games og det blev til 

mange flotte præstationer i 

weeekenden. 

I pigegruppen op til 9 år var 

Sophie Filtenborg Brandt så 

ubeskeden at løbe med to 

fornemme 1.-pladser på 60 

m i tiden 9.99 og på 400 m i 

tiden 1.23.33. Super 

præstation af Sophie! 

I pige 11 års-gruppen har 

den stævnerutinerede 

Sophia Bonde fået følgeskab 

af en debutant nemlig Asta 

Sofie Garder. De to havde et 

drabeligt opgør på 60 m 

hæk,  hvor finalen blev 

afgjort med en margin på blot 

3/1000 sek.! Asta trak sig 

sejrrigt ud af duellen og 

vandt disciplinen med Sophia 

på 2.-pladsen, begge løb i 

den flotte tid 12.20. Asta løb 

af Søren Sørensen 

desuden en rigtig flot 100 

meter og blev nr. 2 i finalen i 

den meget fornemme tid 

14.98, en hurtig tid hos 

pigerne i 11 års-klassen. 

I gruppen over hos pigerne 

op til 13 år huserede Celina 

Hagihara endnu en gang og 

valgte til dette stævne at 

sætte klubrekord på 600 m i 

tiden 1.45.96, en markant 

forbedring af Maria Larsens 

rekord fra 2008 på 1.48.73. 

Hos drengene klarede 

August Juhl Horsgaard sig 

flot i D11-klassen. Det blev til 

en 2.-plads i længdespring 

med en markant PR-

forbedring på 26 cm til nu 

4.28. August snuppede to 

sølv mere på hhv. 60 m 

(8.85 PR) og 100 m (14.07 

PR). 

I samme aldersgruppe var 

Kevin Jensen også godt 

Neloo Falck og August Rosendahl tog hhv. bronze 
og sølv på 200 m i D15-klassen. 

kørende med sølv i 

kuglestød (9.47 PR) og som 

vinder af højdespring med en 

8 cm’s forbedring af PR til 

1.34. 

Hos de 15 årige drenge løb 

August Rosendahl og Neloo 

Falck med sølv og bronze på 

200 m. I samme 

aldersgruppe satte Lukas 

Medina Sørensen en 

klubrekord på den lidt uvante 

100 m hæk distance i tiden 

15.26, en forbedring af Albert 

Rannings håndstoppede tid 

på 15.1, som omregnes til 

15.34. Desuden imponerede 

Lukas ved at sætte ny PR i 

længdespring med et spring 

på 6.29, et spring der bringer 

ham i alle tiders top 10 

blandt de 15-årige i 

Danmark. Denne liste føres 

af Andreas Trajkovski, der i 

2008 som 15-årig sprang 

7.00, som dermed både er 

dansk ungdomsrekord (D15) 

og KIF klubrekord. 

Lukas Medina Sørensen, flankeret af de to Amager-
drenge Viktor Bech Petersen og Sebastian Monneret. 



DMU Indledende Øst, 27. maj 

Side 13 

Så kom dagen… Søndag d. 

27. maj tog vi hul på et af 

årets helt store mål for U18 

holdet – nemlig den 

indledende runde ved DMU 

hold. Den fandt sted på 

Østerbro stadion – så vi 

havde fordel af hjemmebane.  

Stævnet startede kl 10:00 – 

men for at samle holdet, 

mødtes vi alle i klubhuset kl 

8:45, hvor alle atleter blev 

præsenteret samt deres 

øvelser. Derudover blev der 

”uddelt trænere” til de 

enkelte øvelser. 

Stævnet startede og 4 

øvelser var i gang fra start: 

Alberte løb 80 m hæk i fine 

13.47 og en ny solid PR, da 

af Mikkel Hansen 

hun inden dagen stod 

noteret for 14.20 – så altså 

knapt et sekund hurtigere og 

derved var DMU hold skudt i 

gang med maner. 

Hos pigerne var Smilla 

næste, der skulle i gang. 

Grundet nedsat træning 

vidste vi ikke, hvor hun stod, 

men efter et par nogenlunde 

prøveforsøg og et par små 

rettelser, fløj spyddet ud på 

38.37 m, hvilket var kæmpe 

klubrekord (tidl. 27.51 m) og 

lover godt for resten af 

sæsonen. 

Mik startede hos drengene 

ud med stangspring og fik 

her fine 2.60 og har nu i 

længere tid ligget stabilt 

To flotte kastepræstationer og klubrekorder grundlagde pigeholdets kvalifikation til finalen: 
Rebekka Holsting (P15 hammer 43.24) og Smilla Mygind (P14 spyd 38.37). 

omkring disse højder. 

Samtidig havde William 

debut i hammerkast (lad os 

kalde det ”at ofre sig for 

holdet”). På trods af kun en 

enkelt træning inden, fik han 

noteret fine 24.44 m! 

August var næste i aktion 

på banerne og løb den for 

ham lidt uvante 100 m hæk 

– han kom igennem på fine 

16.14 s, inden han blot 1 

time efter løb 12.29 på den 

samme distance uden 

hækkene. Ligeledes på 100 

m havde vi hos pigerne 

Michelle på banen, som fik 

løbet de 100m på 13.95, og 

desværre efterfølgende fik 

problemer med låret. Celina 

(lånt fra 12-13 års holdet) 

løb også 100 m og fik 

noteret 14.21. 

I højdespring havde vi også 

lånt en atlet fra 12-13 års 

holdet, nemlig Mikaela som 

blev noteret for et spring på 

1.35 m – rigtig fedt med 

samarbejde på tværs af 

holdene og god opbakning 

imellem. 

Ikke kun Smilla var god for 

en klubrekord ved dagens 

stævne – Rebekka ville 

også være med. I Tårnby 

ved Åbningsstævnet blev 

hun ramt af enorm 

nervøsitet efter et vanvittigt 

godt prøveforsøg, men 

denne gang blev der kastet 

igennem også i selve 

konkurrencen – længste 

kast blev 43.24 m!!! og altså 
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ny klubrekord + en sejr i 

hammerkastkonkurrencen.  

Udover stangspring skulle 

Mik også lave spydkast og 

trods lidt bøvl med albue og 

lidt nedsat spydtræning, 

gjorde han det rigtig flot med 

en ny PR på 35.40 m! 

Lukas kan jo efterhånden 

ikke springe en konkurrence 

uden at være over 6m i 

længde og denne dag var 

ingen undtagelse, da han fik 

noteret fine 6.08 m. 

På dagens længste distance 

3000 m havde vi igen to med 

fra 12-13 års holdet, som 

gjorde det fantastisk. Alma 

Juhl løb de 3000 m på 

12.31.34 og Leon løb 

distancen på 11.19.20! 

Derudover havde vi Gustav, 

som løb de 3000 m på 

10.11.41 – hvilket er en 

fornuftig åbning efter længere 

tids bøvl med hælen. 

Næste discipliner var for 

pigerne stang og diskos. 

Alberte har de seneste uger 

trænet sig op i stang for 

holdets skyld og det 

begynder at se fornuftigt ud – 

hun fik noteret 1.60 m og 

træningen i stang forsætter. 

I diskos, som er lidt uvant for 

Smilla (2 træninger op til 

stævnet), gik det rigtig 

fornuftigt – med et kast på 

21.93 m var det nok til at 

vinde diskoskonkurrencen. 

Ude på løbebanen var Alma 

Witt den næste i aktion – hun 

løb 300 m på fine 43.78, 

hvilket fungerede som perfekt 

opvarmning til et mega flot 

længdespring på 5.16 m 

(læg mærke til en stabil 

serie med alle 4 spring 

imellem 4.92 og 5.16). 

William var som trans-

formeret til en kaster, da 

han også i dagens 

anledning tog kuglestøds-

konkurrencen, og her fik 

noteret fine 10.60 m, hvilket 

rakte til en meget fornem 2. 

plads  i konkurrencen. 

Neloo stod for 300 m hos 

drengene og fik her noteret 

den super hurtige tid på 

39.19 (tidl. PR 40.57). Kort 

efter stod han klar i diskos-

ringen og fik her noteret 

18.13 m – også Tobias 

havde vi med i diskos (også 

lånt fra 12-13 års holdet) og 

han fik slynget diskossen ud 

på 12.39 m. 

Nanna løb 800 m og fik 

noteret 2.27.50 og meget 

tæt på PR. Celina løb også 

distancen og fik noteret 

2.31.64 og vandt faktisk sit 

heat efter en super fight på 

sidste langside. 

I kuglestød havde vi både 

Karoline og Rebekka med, 

som fik noteret henholdsvis 

8.18 m og 7.81 m. 

På drengenes 800 m fik 

Gustav noteret 2.14.31 – ret 

fornuftigt med en 3000 m i 

benene. 

Tilbage var der kun 

stafetterne – og inden dem, 

vidste vi godt at drengene 

var videre, så de skulle bare 

ud og give den gas – dette 

gjorde de i den grad og fik 

noteret 47.95 på de 

4x100m. 

Noget mere spændende 

skulle det blive for pigerne, 

der var næsten videre, men 

skulle naturligvis ”bare” 

transportere depechen 

rundt… Men med en DQ på 

grund af fejl i skiftet blev det 

lidt for spændende. 2. 

holdet stod klar (nærmest 

uden opvarmning) og endda 

med Rebekka med 

skinnebensbetændelse – 

målet var klart – depechen 

skulle rundt og sikre 140 

point – efter nogle meget 

sikre skifter blev holdet 

noteret for hele 652 point og 

finalepladsen var en realitet 

for begge hold. 

En stor jubel bredte sig 

hurtigt og vi sluttede hele 

succesen af med holdfoto, 

fælles rundkreds og klap på 

skuldrene og til allersidst 

grillpølser på stadion. 

SIKKE EN DAG! SIKKE ET 

RESULTAT OG SIKKE EN 

PROCES VI ER I GANG 

MED!!! 

Michael Mørkboe var rundt og 

videofilme de forskellige 

ungdomsatleter under stævnet. 

Se et 3 minutters video-

sammendrag her. 

https://www.facebook.com/KifAtletik/videos/1996675847040164/
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Klar til DMU holdfinalen. 
 
Bagerst fra venstre: Esther Kirkeby, Michelle Rutherford, Michael Mørkboe, Rebekka Holsting, Mikkel Hansen, 
Nanna Elmer, Lukas Medina Sørensen, Karoline Bygwraa, August Rosendahl, Alma Witt, Jannick Bagge, Alberte 
Ulrik, Endre Røsaker og Frida Bungaard. 
 
Forrest: Celina Hagihara, Neloo Falck, Mikaela Medina Sørensen, William Elsner, Smilla Mygind, Gustav Bendsen 
og Mik Lønborg. 
 
På fotoet mangler Alma Juhl Horsgaard, Leon Hamann og Tobias Kjær. 
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Kapgang i fremgang 

Kapgang er en relativt overset 

disciplin i dansk atletik, men sådan 

behøver det ikke at blive ved med 

at være. I skrivende stund har KIF 

én kapgænger nemlig Asbjørn 

Birkelund, der trods sine kun 15 år 

allerede har vundet guld ved 

Danmarksmesterskaberne 7 

gange, både inde, ude, på 

landevej og bane.  

Asbjørns hårde træning gennem 

vinteren og deltagelse i en 

træningssamling med den norske 

kapgangelite har i løbet af foråret 

givet nogle flotte PR’ere, første 

stævne var i Norge, hvor Asbjørn 

forbedrede sin egen rekord med 

mere end 2½ minut til 27.53 på 

5.000 m. Næste rekord blev sat 

ved Phønixmarchen i Vallensbæk 

d. 5. maj hvor han for første gang 

konkurrerede på 10.000 m, målet 

var at komme under 1 time. Med 

en tid på 58.45 blev det indfriet 

med en pæn margen. 

Asbjørns største problem er 

manglen på hjemlig konkurrence, 

der er nemlig næsten ingen unge, 

der dyrker disciplinen herhjemme. 

Nedgangen har stået på i mange 

år, men nu skal den vendes. 

Ballerup Atletik Klub og KIF vil 

gøre en indsats for at få flere unge 

til at prøve kræfter med kapgang. I 

KIF er Klaus Nygaard Jensen 

allerede begyndt at introducere 

kapgang på 10-11 års-holdet. 

Forhåbentlig giver det nogle af 

dem lyst til at stille op i kapgang til 

Østmesterskaberne i juni. 

At der kommer nogle nye 

kapgængere i BAK og KIF er kun 

en start, ambitionen er at brede 

samarbejdet ud så flere klubber får 

kapgang på programmet. Det skal 

ske ved kontakt til relevante 

trænere i de sjællandske 

atletikklubber kombineret med 

en månedlig åben trænings-

session i hhv. København og 

Ballerup. I efteråret vil der 

desuden blive afholdt en 

træningsweekend for unge 

kapgængere i Ballerup. 

Konceptet er ”planket” fra det 

norske forbund, der gennem en 

årrække har holdt halvårlige 

samlinger for ungdommen. 

Samlingen, der indbefatter 

overnatning, fokuserer på 

træning, teknik og individuel 

vejledning. Samlingen 

kombineres med afviklingen af 

DM i kapgang på bane. Her kan 

de unge stille op i deres 

aldersgruppe. Man skal være 14 

år for at stille op til DM, men der 

bliver løb for alle årgange. Man 

får også mulighed for at se og 

møde de voksne kapgængere, 

her iblandt Andreas Nielsen fra 

Århus 1900, der plejer at sætte 

nogle flotte tider. 

Asbjørn Birkelund og træner Klaus Nygaard Jensen i gang med opvarmningen før stævnet i Bergen den 17 marts. 

af Nis Maybom 
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Der er Telenor Copenhagen 

Marathon for de store og så er 

der Politiken Mini Marathon for 

de små. Men hvad med dem 

midt i mellem? For 2. år i træk 

arrangerede Sparta et Teen 

Run for de 13 til 19-årige. Hvor 

det sidste år var en tiendedel 

af marathon-distancen, som de 

unge skulle ud på, var det 

dette år den for landevejsløb 

lidt usædvanlige distance 

1.000 meter. Herudover havde 

arrangørerne flyttet start og 

mål fra Øster Alle, hvor det 

fandt sted i 2017, og ud til 

Islands Brygge, således at 

start- og mållinje var den 

samme som for det rigtige 

marathon. Men blot 500 meter 

denne ene vej og så 500 meter 

tilbage. Tilskuerne kunne følge 

de unge løbere på storskærm 

og der var kommentator på og 

masser af tilskuere i det 

skønne sommervejr. 

 

Hos de 15-årige løb Gustav en 

flot 1. plads hjem i tiden 2.55. 

Denne tid rakte også til en 

samlet 2. plads og dermed 

podieplads for de 12 til 15-

årige drenge. Hos de 13-årige 

blev Leon nr. 2 i tiden 3.18, 

hvilket var PR på distancen og 

kun 5 sek fra at han også ville 

kunne være kravlet på podiet 

hos de 12 til 15-årige. 

af Steffen Hamann 

To KIF piger i 13-års gruppen 

løb ligeledes med: Helena 

Reijnen CIS/KIF 3.30 og Anna 

Martha Bjørnshøj Poulsen 

4.19. 

Leon Hamann og Gustav Bendsen, to af KIF’s største talenter 
på mellemdistancerne på ungdomssiden. 
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SkoleOL blev en bragende 

succes 

2018 blev året hvor det første 

SkoleOL i Gentofte Kommune 

blev afviklet. Projektet er et 

samarbejde mellem Gentofte 

Idræts Klub (GIK) og 

Københavns Idrætsforening 

(KIF). Projektet blev skabt 

tilbage i oktober på en idé om 

at lave et fælles lokalstævne på 

Gentofte stadion. 

Idéen voksede sig hurtigt større 

og udviklede sig i en positiv 

retning, hvor Gentofte 

kommune også har vist en 

kæmpe opbakning til projektet. 

Udover at vi fik tildelt 25.000kr 

fra Gentoftes Kommunes 

eventpulje, har kommunen 

også hjulpet med lydanlæg, 

kommunikation med andre 

partnere og til redskaber, som 

før SkoleOL manglede på 

stadionet.  

Tilmeldingen af klasserne i 

Gentofte Kommune viste sig 

også hurtigt at ramme vores 

forventninger, eller måske nok 

nærmere vores håb… 

Målsætningen var at få 1.000 

elever i aktion over de to dage, 

og det rundede vi lige knapt.  

Optakten til de to dage var 

hårde, og der blev arbejdet 

døgnet rundt, på de sidste 

tilpasninger. Natten til d. 2. maj 

fik jeg sovet 2-3 timer. Klokken 

4:49 d. 2. maj tog jeg afsted fra 

Amager mod Gentofte stadion, 

hvor vi indtil 8:15 skulle 

klargøre stadionet til 

konkurrencerne. 

8:15 begyndte de første 

klasser at dukke op, alt imens 

der var briefing for alle de 

frivillige hjælpere. Hjælperne 

var på 1. dagen primært fra 

GIK og KIF, hvor vi på 2. 

dagen også havde hjælp fra 

en 8. klasse. Hjælpernes 

opgaver var selve 

konkurrenceafviklingen af 

disciplinerne sprint, hække-

løb, boldkast/hylerkast, 

længdespring, stafet og 400 

meter. 

Kl 8:45 startede vores 

åbningsceremoni – og dette 

er en af de ting jeg personligt 

Borgmester Hans Toft med en glad vinderklasse. 

af Mikkel Hansen 
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3 fanebærere med arrangør Mikkel Hansen: Katja Salskov-Iversen, Wilson 
Kipketer og Victor Feddersen. 

vil huske bedst, for hvor var 

det en fornøjelse at se en 

dreng og en pige fra hver 

klasse gå indmarch til 

klassekammeraternes store 

jubel.  

Kort efter fulgte den 

olympiske fakkel – denne 

blev løbet ind af 3 OL-

ambassadører. Først Victor 

Feddersen, som var med 

til at vinde OL guld i 1996 

sammen med Guldfireren!!! 

Han gav faklen videre til 

tidligere 800 m løber Wilson 

Kipketer, som vandt 

henholdsvis sølv og bronze 

ved OL i 2000 og 2004 – 

derudover har han haft flere 

verdensrekorder og på 800 

m inde gør den sig stadig 

gældende. 

Sidste tur med faklen tog 

OL bronzevinderen i 49er 

FX fra Rio Katja Salskov-

Iversen sig af. Efter hun 

havde løbet ned forbi de 

knap 500 elever med en 

masse highfives, løb hun 

det sidste stykke over og 

tændte vores olympiske ild 

til stor jubel. 

Kort efter indtog Borgmester 

Hans Toft scenen og holdt 

den officielle åbningstale – 

Hans Toft er den af de 

nuværende borgmestre der 

har siddet på posten i 

længst tid. 

Peter Mygind stod 

herefter for en af de fedeste 

peptalks jeg længe har hørt. 

Den blev taget i øjenhøjde 

med de unge elever og 

omhandlede at vi alle har 

talent: ”I skal lære at elske 

jer selv, I skal lære at holde 

af jer for den I er, for I er 

alle sammen talentfulde”. 

Herefter var det tid til at 

opvarme de knap 500 

elever – og dette blev et af 

mine personlige højde-

punkter, da jeg sammen 

med Wilson, Victor og Katja 

stod for at få sat gang i de 

mange glade elever. Det var 

en super sjov oplevelse. 

Konkurrencerne tog fart 

over de to dage og kampen 

om at kvalificere sig til 

SkoleOL finalen i Aarhus 

blev intensiveret, og over de 

to dage blev de 4 vindere 

fundet: 

4.x fra Munkegårdsskolen 

5.b fra Skovgårdsskolen 

6.b fra Dyssegårdsskolen  

7.a fra Sct. Joseph 

Søstrenes Skole 

Stort tillykke til alle de 4 

vindere. 

Og en kæmpe tak skal der 

lyde til alle dem, der har 

hjulpet til at gøre dette til en 

kæmpe succes. 



Nyt fra holdene - Sprint 
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God start på sæsonen, hvor især Albert 

Ranning, Astrid Glenner og Jannick Bagge har 

vist gode resultater. Albert har med 10.83 i 

sæsondebuten overbevist landstræner Piotr 

Hazcek om at han skal med i bruttotruppen til 

4 x 100 m frem mod EM Berlin. Han deltager i 

gruppens stafettur til Tyskland primo juni. 

Ultimo maj løber han for første gang for alvor 

udenlands i belgiske Oordegem - en bane som 

undertegnede vil beskrive som lynende hurtig! 

Også 21.80 på 200 m (kval. til NM U-23) lover 

godt for sæsonen som altså er startet med 2 

solide PR. Astrid Glenner har på trods af 

skiftende aftaler i USA formået at finde en 

rigtig god form, der gør at hun med 11.86 

ultimo maj har løbet den hurtigste tid i 2018 af 

en dansk kvinde - dog sagde vinden +3,3. 

Tiden svarer til sub 12 og det ligner pt en tæt 

kamp med den suveræne dansker fra 2017 

Mathilde Kramer FIF. Astrid vender hjem i 

af Lauge Laugesen 

sidste halvdel af juni og jeg arbejder på hendes 

konkurrencer derfra. Jannick Bagge har kæmpet 

en del med overbelastede achillessener og baglår 

på trods af en lavere træningsmængde. Derfor har 

debuten i favoritdisciplinen trespring været udskudt 

til Copenhagen Open 9.-10. juni på hans gamle 

hjemmebane i Hvidovre. Til gengæld viste han stor 

styrke og scorede mange point til DT, bl.a. med 

7.10 i længdespring. Øvrige PR-forbedringer til de 

fleste andre, hvor Signe Boelsmand med 12.92 

forhåbentlig har knækket koden til nogle hurtigere 

tider. Gode point til vores to 400 m hækkeløbere 

Martin Panduro og Cathrine Laugesen i DT - tider 

som sagtens kan forbedres markant henover 

sæsonen. Anna Krab bryder forhåbentlig også 

snart de 60 sekunder på 400 m og så er flere af de 

nye navne begyndt at røre på sig, hvilket nok også 

snart viser sig på resultaterne. Alt ialt en tilfreds 

cheftræner i sprint, der også sender en stor tak til 

assistenterne Jacob Wolfgang og Wilson Kipketer.  

Anna Krab Scheibelein - her under DMU kval. i Ballerup sidste år - satte PR på 400 m 
ved DT-stævnet i Skive ved at løbe 60.47. 
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Nyt fra holdene - U18 

af Mikkel Hansen 

Siden sidst har vi haft gang i Tårnby 

Games som åbningen på sæsonen – og 

her viste U18 sig fra den bedste side… 

Næsten for gode så tidligt på sæsonen ;-)  

Efter en god åbning på sæsonen bød den 

første spændende udfordring sig! D. 27. 

maj havde vi indledende runde ved DMU 

hold på Østerbro Stadion, hvilket du kan 

læse om på side 13. 

Derudover har den stået på den 

sædvanlige træning med den undtagelse, 

at vi nærmer os den første formtop – og 

derfor intensiverer træningen frem mod 

blandt andet Øst mesterskaberne og 

Världsungdomsspelen.  

På holdet har vi også taget fat i et nyt 

tiltag: ”Samtalekort” – disse har vi taget i 

brug for at få atleterne til at åbne sig – 

både over for trænerne, men vigtigst over 

for resten af holdet. Vi vil bruge kortene 

aktivt både under træning og til 

hyggeaftener + evt. individuelle samtaler. 

Atleterne har taget godt imod kortene – 

og vi håber de bidrager til selvrefleksion.  

Der er også en forældreudgave, som 

kunne være interessant at få åbnet op for, 

men dette vil vi i givet fald tage op på et 

forældremøde. Derudover har vi i 

pipelinen forslag til et foredrag om 

”prioritering, valg og fravalg”, samt at vi 

snart inviterer ind til en ”normal 

hyggeaften”. 

Som optakt til DMU hold havde vi sat U18 

holdet på lidt af en udfordring, da vi tog til 

Klatreskoven i Glostrup (lige over for 

Glostrup stadion), hvor vi oppe i træerne 

fik udfordret vores grænser til det yderste. 

Især ”frit fald” fra 17 meter var en 

udfordring for de fleste, og mange sad og 

ventede et stykke tid inden de hoppede 

ud fra kanten og landede nede på jorden -

en grænse blev rykket for flere og dette 

kommer forhåbentlig også til udtryk på 

banen! Vi er ved at være stærkere 

mentalt også. 
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Top 100 - 200 meter mænd 

af Michael Mørkboe 

Vi er nået til KIFs 100 bedste 200 meter-

løbere gennem klubbens 125-årige historie. 

Ikke overraskende er det mange af de samme 

navne fra listen over de bedste 100 meter-

løbere. 

Igen bør Kai Hartwig nævnes. I 1935 blev han 

dansk mester på 100 og 200 m og satte dansk 

rekord på begge distancer. De 22.4, han blev 

noteret for, forblev hans bedste resultat. Efter 

ham lykkedes det Ole Dorph Jensen at 

tangere de 22.4 otte år efter, og hvis nogen 

tænker at de er stødt på hans navn, skyldes 

det nok at Ole var en fremragende 400 meter-

hækkeløber og stadig holder klubrekorden på 

distancen, 75 år efter den blev sat. Året efter 

Oles 22.4, som også resulterede i sejr til DM, 

blev klubrekorden rykket 1/10 sek. af en 

anden af KIF’s største navne gennem tiderne, 

nemlig Niels Holst-Sørensen. Niels var jo først 

og fremmest 400- og 800-meter-løber, 

men kunne selvfølgelig også løbe en god 

200 m. 

I 50’erne fik KIF to danske mesterskaber 

på 200 m ved Allan Christiansen og i 

1955 pressede han klubrekorden ned til 

22.1. Den rekord fik lov at stå i 48 år indtil 

2003, hvor 25-årige Mads Bangsø 

overraskede ved at vinde DM på Hvidovre 

Stadion, og for første gang blev rekorden 

flyttet under de 22 sek.  

Den næste rekordforbedring kom fra 

vores unge kæmpetalent, Andreas 

Trajkovski. I to tempi hen over sommeren 

2011 flyttede han rekorden til 21.51, som 

blev opnået til DMU i Odense, hvor han 

sejrede suverænt. 

Andreas blev trænet af sin far Christian, 

som skabte den bedste sprintgruppe i 

KIF’s historie. I den sprintgruppe finder vi 

også den nuværende rekordholder, Nick 

Ekelund-Arenander. Allerede året efter 

Andreas’ rekord fik Nick forbedret den til 

21.38 til DM i 2012. Få uger senere blev 

den igen forbedret til DT-finalen og denne 

gang lød rekorden på 21.32. Så fik 

rekorden lov at hvile sig til næste sæson, 

hvor Europa-cuppen i Litauen dannede 

rammen om en tid på 21.25. 

Kulminationen kom til DM i juli måned i 

2013, hvor Nick i en fantastisk finale 

sendte rekorden under de 21 sek. og 

vandt DM i 20.98. Det indledende heat og 

finalen kan ses på YouTube her. 

Niels Holst-Sørensen, ubetinget ét af KIF’s og dansk atletiks største navne gennem tiderne. Danmarks første 
Europamester i atletik i Oslo 1946 (400 meter) og var i OL-finalen på 800 meter i London 1948. Niels ligger 
fortsat i Top 20 på Alle Tiders KIF Top 100 liste i den lidt uvante disciplin 200 meter. Glæd dig til et interview 
med Niels i et af de kommende numre. Gunnar Nu Hansen skimtes i baggrunden med mikrofonen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4nNOSxLDB8s
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Top 100 - 200 meter mænd 

Albert Ranning (156) er ikke til at komme uden om for tiden - bogstaveligt talt. Med tiden 21.80 til DT-kval. i 
Skive den 19. maj rykker Albert fra 10. til 4.-pladsen på Alle Tiders KIF Top 100-liste for 200 meter mænd. 



Workshops om indtægtsmuligheder 
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KIF har de senere år oplevet et faldende antal 

deltagere til de løbearrangementer, som KIF er 

involveret i. Indtægter fra disse arrangementer 

har tidligere udgjort mere end 50% af 

foreningens samlede indtægter, men er de 

seneste år faldet til ca. 35%, hvilket gør det 

vanskeligt at opretholde det hidtidige 

aktivitetsniveau. Derfor blev der i april og maj 

taget initiativ til at afvikle to workshops i 

forsøget på at finde nye indtægtsmuligheder. 

De to workshops har haft deltagelse af i alt 16 

personer, hvilket har været meget positivt og 

viser at vi er mange, der gerne vil gøre en 

indsats. Mange ideer blev kastet på bordet og 

ikke alle er lige nemme at sætte i værk, men 

her og nu vil vi sætte gang i de første to 

initiativer. 

Det første initiativ handler om salg af 

skrabelodder. 

Vil du hjælpe klubben med at sælge 

skrabelodder? I perioden frem til 15. 

september vil vi sælge skrabelodder for 

handicapidrætten og dermed støtte dem og 

KIF. 

Et lod koster 30 kr. og de 14 kr. vil gå til KIF. 

Det er vores håb, at børn under 10 år vil tage 

minimum 10 stk. skrabelodder med hjem, som 

de kan sælge til familie, venner og naboer. 

Ældre børn vil få minimum 25 skrabelodder 

med hjem, som de kan sælge til familie, 

venner, naboer samt foran supermarkeder og 

lignende steder. Kan nogle af børnene sælge 

flere lodder, vil det selvfølgelig være dejligt. 

Vi vil værdsætte børnenes indsats ved at 

udlodde 5x2 biografbilletter til de bedst 

sælgende under forudsætning af, at der 

sælges mindst 1000 skrabelodder. 

af Michael Mørkboe 

Vores mål i løbet af en sæson er at tjene 20.000 

kr. hjem på salg af lodsedler, to gange om året. 

Skriv/ring til Torben Laursen eller Michael 

Mørkboe, hvis du/I er interesserede i at hjælpe. 

Torben Laursen (20 41 50 72) – 

tl@cloriuscontrols.com 

Michael Mørkboe (29 80 85 38) – 

michael@morkboe.dk 

 

Det andet initiativ handler om at få flere 

støttemedlemmer. 

Vi har i øjeblikket 57 støttemedlemmer. Vi har sat 

os et mål om at nå 100. 

Vi håber at tidligere medlemmer, som ikke er 

aktive mere og forældre/bedsteforældre til børn i 

ungdomsafdelingen vil bakke op ved at blive 

støttemedlem. 

Et støttemedlemskab koster 500 kr. om året for 

personer under 60 år og 300 kr. for personer over 

60 år. 

Hvis du er modtager af dette nyhedsbrev, men 

ikke er medlem og har lyst til at støtte KIF, så skriv 

til medlem@kif-atletik.dk med oplysninger om 

navn, adresse, e-mailadresse og fødselsdato. 

 

mailto:tl@cloriuscontrols.com
mailto:michael@morkboe.dk
mailto:medlem@kif-atletik.dk
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Friløbet til KIF 

af Nis Maybom 

KIF har foretaget en investering og sikret sig rettighederne til Friløbet. Når løbet afvikles søndag d. 23. 

september er det således med KIF som ejere af løbet. Løbet, som vel godt kan karakteriseres som 

Københavns smukkeste, bringer løberne forbi Den Lille Havfrue, Gefionspringvandet, Kastellet og 

gennem Amaliehaven på en 10 km lang rute. Tilmelding til løbet er netop åbnet og kan ske ved at klikke 

sig ind på løbets hjemmeside, www.frilobet.dk. Prisen er 149 kr. plus administrationsgebyr. 

Kontingent 2. halvår 

af Vandy Bruno Nielsen, kasserer 

Kontingentsatser pr. 1. juli 2018: 

 

Ungdom kr. 1.000 / halvår 

Senior  kr. 1.200 / halvår 

Nano  kr. 450 / halvår 

 

Opkrævninger udsendes midt i juni måned for 2. halvår 2018 med betalingsfrist 1. juli 2018. 

http://www.frilobet.dk
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Bliv Trafikofficial, 24-25. august 

af Ida Norgil Damgaard 

KIF mangler trafikofficials – Kunne det være noget for dig? 

I forbindelse med flere af de løb KIF er involveret i, er det et krav, at nogle af hjælperne er 
trafikofficials. Derfor afholder KIF i samarbejde med DAF et kursus mhp uddannelse af trafikofficials. 

24. - 25. august 2018 

Trafikofficials er hjælpere, der er uddannede til at stå ude på ruten ved blandt andet motionsløb og 
styre trafikken. 

Kurset foregår på en hverdagsaften (fredag) i tidsrummet kl. 18:00 – 22:00 og den efterfølgende 
lørdag kl. 09:00 – 15:00. 

Fredag aften består af teori om gennemførelse af trafikregulering med tilhørende praktisk øvelse ved 
kursusstedet i trafikregulering. Lørdag består af trafikkultur, konflikthåndtering og praktisk øvelse med 
tre timer i trafikken i 4 forskellige lyskryds med vejledning af polititjenestemænd. Dagen afsluttes med 
en lektion om DIF samt erstatnings- og forsikringsforhold. 

Som led i kurset indgår også gennemførelse af et førstehjælpskursus. Hvis du har et 
førstehjælpskursus, som er taget inden for de sidste 3 år, er det gældende. 

Selvom du tager kurset, at du ikke forpligtet til at hjælpe som trafikofficial hver gang, du er hjælper, 
ligesom du ikke forpligter dig til at hjælpe et bestemt antal gange. 

Har du lyst at høre mere eller til at melde dig så kontakt: kif@kif-atletik.dk 
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Stævnekalender 

Trænerne vælger relevante stævner ud for hver gruppe, og disse stævner bliver meldt ud af trænerne til 
medlemmerne via mails og forældremøder. Hold derfor øje med mails, nyhedsbrevet og deltag så vidt 
muligt i forældremøder. Desuden hænger der en kalender i klubhuset med alle stævnerne. 

KIF betaler ved de udvalgte stævner for 2 øvelser ved endagsstævner og for 3 øvelser ved 
weekendstævner. Ved deltagelse i flere øvelser end dem KIF betaler for eller ved udeblivelse, sendes 
der en regning til den pågældende atlets forældre.  

Tilmelding til stævner sker på ophængte skemaer på opslagstavlen i Idrætshuset. Der vil blive hængt 
skemaer op for hver enkelt gruppe. 

Husk at påføre fulde navn, årgang og PR i de valgte øvelser. 

Ønsker man at deltage i stævner, der ikke er valgt ud af trænerne, er dette for egen regning og 
tilmelding aftales i samarbejde med trænerne.  

For seniorerne gælder samme regler som ovenfor. Stævner udvælges i samråd med trænerne. 

Tilmeldingsfrister angivet er arrangørens deadline. Tilmelding nogle dage inden (senest). 

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

Bemærk at tilmelding til Sparta Copenhagen Games den 18-19. august på hjemmebanen skal ske senest 

onsdag den 8. august, dvs. i løbet af skolernes sommerferie. Tjek invitationen her. 

http://dansk-atletik.dk/kalender/kalender.aspx
http://spartacg.dk/files/2018/04/sparta-games2018.pdf


Side 28 

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 EuroTrack 

betragtes som endagsstævne. 

I søjlerne for aldersgrupperne Nano, Mikro, Mini, 

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

farvekoder. 

Sort betyder at aldersgruppen ikke kan deltage 

ved stævnet. 

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. 

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

Senior-mænd. 

Side 28 

Celina Hagihara (479) er altid godt løbende ved åbningsstævnet i Tårnby i maj. Sidste år skar Celina næsten 1 
sekund af klubrekorden for P11 på 400 meter. I år var turen så kommet til P12 klubrekorden på 600 meter, der 
blev forbedret med næsten 3 sekunder! Og det er ikke hvem som helst, Celina snupper klubrekorden fra, nemlig 
Maria Larsen, der som senior nu tilhører den absolute elite inden for mellemdistanceløbere i Danmark. 
Stort tillykke til Celina med den fornemme klubrekord. 

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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Fysioterapi i KIF’s klubhus 

 



Fotos i dette nummer: Michael Hyllested, Lone Dybdal, Birgitte Røddik, Steffen Hamann. 

Næste nummer udgives søndag den 1. juli. Deadline er tirsdag den 26. juni. 

Input til næste nummer sendes til news@kif-atletik.dk. 

Nyttige links og mails: 

Stævneinformation og resulater:  www.imars.dk  (taget i brug af Dansk Atletik-forbund i 2017) 

Tidligere stævneinfo og resultater: www.lifeonmars.dk (før 2017) 

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

Fotos fra stævner:   www.flickr.com/photos/hyllestedphoto/albums 

Målfotos:    http://målfoto.dk/support 

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

KIF’s hjemmeside:   www.kif-atletik.dk 

Tidligere numre af nyhedsbrevet: www.kif-atletik.dk/index.php/da/nyheder/breakif-news 

KIF’s facebook:    KIF-atletik  

KIF’s Instagram:   @kifatletik 

KIF Mini-holdets facebook:  KIF Mini 

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

Bestyrelsen:    bestyrelsen@kif-atletik.dk 

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

Atletik TV:    fb.me/atletiktv og atletiktv.dk 
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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. 

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

