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af Robin Rich 

EM for Masters afholdes hvert 
andet år. I 2019 foregik det i 
Venedig 5-15. september.  

Jeg stillede op i hhv. 400m og 200m 
i aldersgruppen 50-54 år. 

Alting lykkedes på 400m  

400m blev afviklet over to dage 
(den 8. og 9.). 

I alt 40 deltagere fra 17 lande 
stillede til start i fem indledende 
heat søndag formiddag. Jeg gik 
uden problemer videre fra mit 
indledende heat med en moderat 
tid på 56,51 sekunder. De to 
semifinaler blev løbet samme 
eftermiddag. Her løb jeg 54,40 
sekunder, og gik videre til finalen 
med den næstbedste tid. 

Finalen blev løbet dagen efter. Jeg 
var meget spændt, da tiderne i 
semifinalerne var ret tætte, og der 
var ingen klar favorit. Det så ud til 
at blive en tæt kamp om pladserne. 
Det blev mindre tæt end jeg havde 
regnet med, da flere af mine bedste 
konkurrenter ikke havde et ”ekstra 
gear” i finalen. Det havde jeg 
heldigvis. Mit løb udviklede sig 

præcis, som jeg havde ønsket 
og planlagt. Det sker ikke så 
tit, men den dag lykkedes det, 
og jeg kom i mål i 53,05 
sekunder. Det var den 
næstbedste tid i Europa i år i 
min aldersgruppe… og min 
første EM guldmedalje. Jeg var 
superglad for både medalje og 
tid. Du kan se løbet her. 

10 minutter senere kunne jeg 
glæde mig over at se Brian 
Jørgensen løbe sølvmedaljen 
hjem i sin aldersgruppe (M45) 
i et overbevisende løb (52.51), 
hvor han tilmed sænkede (min 
gamle) danske rekord. 

 Tirsdag var hviledag. Den 
benyttede jeg mig af til at 
besøge Venedig.   

I finalen på 200m 

Onsdag gik det løs  igen med 
indledende heat på 200m. 
Distancen er ikke min 
stærkeste, men jeg gik dog 
videre til semifinalen i en tid 
på 24,70 sekunder. 
Semifinalerne blev løbet 
dagen efter, og trods en 
elendig start kom jeg i mål i 
24,41 sekunder, og 
kvalificerede mig til finalen. 
Løbet gav mig blod på tanden. 
Muligheden for at slå min 
egen danske rekord (24,21 
sek.) var inden for 
rækkevidde. Finalen blev løbet 
senere samme dag, men her 
stoppede festen. Jeg havde 
ikke mere tilbage at skyde 
med, hverken i benene eller 
mentalt. Jeg endte på en 6. 
plads i 24,60 sekunder – 0,35 
sek. efter guldvinderen.  

Lidt ærgerligt, at jeg ikke 
kunne forbedre mig 
yderligere, men det kunne på 
ingen måde overskygge min 
store tilfredshed med dette 
EM.   

Internationale mesterskaber 
motiverer 

Jeg har tidligere deltaget i 
både EM og VM for masters, 
og dette bliver næppe sidste 
gang. De internationale 
mesterskaber for masters er 
alle tiders mulighed for at 
møde dygtige atleter og 
konkurrere på højt niveau. 
Motiverende og samtidig 
superhyggeligt og sjovt.  

 

Brian og Robin med EM-medaljerne 

https://www.youtube.com/watch?v=cUrkjUo_sWQ&fbclid=IwAR3h635Y31irGAk4Xm165OxZMTMDbOdzRL7lsNKkHwpmcZqEa1IzLOzeQfM
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Jessie Ipsen (t.v.) vandt sølv i sit første EM Masters med et 
spring på 5.50m. 

EM Masters resultater: 

 

K35 længdespring: 

Jessie Ipsen: 5.50m (sølv) 

 

M45 400m 

Brian Jørgensen: 54.92 (indl) 54.07 

(semi) 52.51 (finale, sølv) 

 

M50 200m 

Robin Rich: 24.70 (indl) 24.41 (semi)       

24.60 (nr. 6) 

 

M50 400m 

Robin Rich: 56.51 (indl) 54.50 (semi)       

53.05 (finale, guld) 

 

M55 højdespring 

Thomas Ringsted: 1.58 (nr. 10) 
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unge atleter solgte dem, og der 
blev gået til den med 
salgsargumenterne – flot arbejde 
af de unge.  

Derudover havde vi indledt et 
samarbejde med Hjerte-
foreningen, hvor vi donerede kr. 
20,- for hver tilmelding til deres 
store arbejde inden for forskning 
i hjerte- og karsygdomme. At vi 
havde Hjerteforeningen med 

gjorde også, at vi valgte at 
oprette en gangrute. Desværre 
gik mange forkert på ruten, da 
Hjerteforeningens app ikke 
tydeligt viste hvor de skulle gå 
hen. Men alle fik en dejlig tur 
rundt i København i det gode vejr 
og var i godt humør da de kom i 
mål. 

Vi havde sat os det mål fra start, 
at løberne skulle forkæles når de 
kom i mål, derfor har vi arbejdet 
ihærdigt på at skaffe sponsorer til 
løbet, og vi endte da også op 
med KIMS, KLEENEX, frugt og 
Vand fra Rema 1000 og 
Smoothies fra Innocent, og  

desuden var der arrangeret 
kagebod og kaffevogn. Det har 
været et stort arbejde, men nu 
er vi klædt godt på til næste år 
og ved hvad det kræver for at 
få fat i endnu flere sponsorer. 
Stor tak til alle sponsorerne. 

Løbet blev skudt i gang af 
henholdsvis Anna Holm og 
Wilson Kipketer. Da alle var 
sendt afsted, var der lige et 
lille pusterum, inden de første 
løbere allerede efter blot 30 
min kom i mål. Vores egen 
senior atlet Anna var på 
arbejde som opvarmer og 
speaker. Med et smil i 
stemmen fik hun kommen-
teret på løberne og samtidig 
med at deltagerne kom i mål, 
valgte hun hvem der skulle 
modtage ekstra præmier, 
sponseret af Sport Direct, 
Matas, Maxim og Kaiser 
Sport. 

Det flotte vejr havde 
selvfølgelig stor indflydelse, 
men der var en fantastisk 
stemning på stadion med 
mange glade løbere, der blev 
hængende i lang tid og 
hyggede sig på pladsen, hvor 
Hjerteforeningen havde en 
stor stand med hjertestarter 
og blodtryksmåler, Athlets 
Own viste lækkert løbe- og 

af Birgitte Røddik 

Her søndag aften den 22. 
september, godt trætte og med 
benene oppe, kan Pernille og jeg 
nu se tilbage på Friløbet og 
konstatere, at vi endelig fik brudt 
den nedadgående kurve for 
deltagere i dette løb. Således blev 
det til 1248 tilmeldte til dette års 
Friløb, og det er det højeste antal 
siden 2015. Det har også kostet 
rigtig mange timers arbejde for 
både Pernille og mig, specielt fordi 
det er første gang vi er med til at 
arrangere et motionsløb.  Heldigvis 
har Mikkel Hansen været med inde 
over og hjulpet os rigtig meget. En 
erfaring vi har lært er, at der er 
behov for en drejebog. Det ville 
have været så meget lettere, hvis vi 
havde nogle retningslinier at gå 
efter, i stedet for at prøve os frem. 

Der skulle ske noget nyt i år med 
Friløbet, og derfor havde vi på et 
tidligt møde besluttet, at købe 
væskebælter til alle løberne. Dette 
for både at sende et miljø-rigtigt 
signal ved at kunne spare på 
kopperne ude på ruten, men også 
for at kunne give noget andet end 
en medalje og t-shirt. Vi ville rigtig 
gerne skille os ud fra alle de andre 
løb og dette års Friløb har været 
lidt af en prøveklud.  Mange blev 
glade for væskebæltet, andre var 
ligeglade. Vi har rigtig mange 
væskebælter tilbage, derfor havde 
vi også stillet en bod op, hvor vores 
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træningstøj frem. Flere trætte, 
men utrolig glade løbere roste 
arrangementet og meldte 
allerede nu, at vi ses til næste år. 

Da det sidste telt var pakket ned, 
begyndte trætheden at melde 
sig. Men jeg synes vi kan være 
stolte over det løb vi fik 
arrangeret. Line og Jakob 
Molander gik fra den ene opgave 
til den anden, og var en stor 
opbakning for os. Mikkel var alle 
steder og hjalp til.  Nis stod for alt 
det praktiske på stadion med lyd 
etc. Peter Elsner og Wilson 
sørgede for grillpølser så ingen af 
hjælperne gik sultne hjem. Søren 
Brasen og co. sørgede for ruten. 
Rigtig mange hjælpere blev og 
hjalp med at pakke ned. 

En stor tak skal lyde til alle der 
var med til at gøre dette års 
Friløb til en stor succes – Vi 
håber, at alle og flere til vil 
hjælpe med at arrangere og gøre 
det muligt at afholde Friløbet i 
fremtiden. 

TAK 
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Stadion. Af startgebyret tilfaldt 
24.560 kr. Hjerteforeningen. 
 
Inden startskuddet sagde Wilson 
Kipketer: ”Nyd det fantastiske 
sensommervejr og husk at smile.” 
Wilson Kipketer satte syv 
verdensrekorder og vandt VM-guld 
på 800 meter i 1995, 1997 og 1999 
udendørs og 1997 indendørs. Han 
havde endnu ikke fået dansk 
statsborgerskab i 1996 og missede 
sin olympiske chance i Atlanta. Da 
han endelig fik dansk pas, 
kvitterede han med olympisk sølv i 
Sydney 2000 og bronze i Athen i 
2004. Desuden har han vundet EM 
guld og mange andre titler, 
ligesom han fra februar 1996 til 
september 1997 vandt samtlige 
sine 36 konkurrencer.  
 
Anna Holm løb de ti kilometer i 
stille og roligt joggingtempo 
sammen med sin svenske kæreste, 
Victor Velin Larsson som 
opvarmning til et aftentræningspas 
på otte kilometer. Søndag 6. 
oktober starter hun 

Eremitageløbet og 27. oktober 
løber hun Frankfurt Marathon. 
 
Hurtigst i den 15. udgave af 
Friløbet var svenske Johan 
Larsson i tiden 30.10 i et flot 
sololøb. For fem år siden 
vandt han som den første 
svensker Eremitageløbet. I 
øvrigt med Anna Holm som 
vinder af kvindeklassen i 
Dyrehaven. Friløbs-etter hos 
kvinderne blev Karina 
Sørensen i 39.09. 
 
Ældste deltager var 86-årige 
Bent Frandsen fra Rødovre. 
Sidste år var han blandt de 23 
motionspionerer, som fejrede 
50 års jubilæum som 
eremitageløber. 
 
Poul Lykke Espersen, 77, som 
36 gange har gennemført 
Eremitageløbet, har været 
med i samtlige 15 udgaver af 
Friløbet. 
 

I januar mistede OL-
maratonløberen Anna Holm sin far, 
den tidligere London Marathon-
vinder Henrik Jørgensen, som i en 
alder af 57 år døde af et hjertestop 
under sin daglige træningstur på 
Bornholm. Nu løber hun som 
ambassadør for Hjerteforeningen. 
 
”Efter mindeløbet for min far i 
Fælledparken donerede vi 10.000 
kr. for salg af pandebånd til 
Hjerteforeningen. De kontaktede 
mig derefter og spurgte, om jeg 
ville være ambassadør for 
Hjerteforeningen. Jeg blev meget 
glad og beæret over, at de valgte 
mig og sagde straks ja. 
Hjerteforeningens arbejde er 
utrolig vigtigt” siger Anna Holm. 
”Løb og sund livsstil har altid 
betydet meget for mig. Kan jeg 
inspirere andre, vil jeg være stolt.” 
 
Anna Holm startede søndag 
sammen med 800 meter-legenden 
Wilson Kipketer København Idræts-
Forenings Friløbet over ti kilometer 
med start og mål på Østerbro 

af Peter Fredberg, BT 
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af Torben Laursen 

Pigen, der ikke ville 

konkurrere, blev atlet i KIF 

28-årige Louise Jørgensen er en af 

KIF’s 4 nuværende landsholds-

atleter. Da Louise var barn og ung i 

Tulstrup ved Hillerød, var der nok 

ingen, der forventede, at Louise en 

dag ville trække en landsholdstrøje 

over hovedet: ”Fra jeg var 4-5 år til 

jeg var 8 år gik jeg til svømning, 

men jeg stoppede, idet jeg ikke 

kunne lide at konkurrere, derfor 

skiftede jeg til ridning, men stadig 

uden at konkurrere.” 

Louise er et eksempel på, at man 

sagtens kan blive til noget inden 

for atletikken, uden at have dyrket 

det fra barndommen: ”Jeg løb for 

mig selv og havde ingen 

forventninger om at dyrke atletik i 

en klub. Da jeg som 20-årig i 2011 

startede på ingeniørstudiet, mødte 

jeg norske Ida Fillingsnes, der var 

medlem af KIF. Hun inviterede mig 

med til træning i KIF og siden den 

dag, har jeg været KIFer. Jeg blev 

grebet af det stærke sociale 

sammenhold, der var og er i 

klubben. Jeg havde været vant til 

bare at løbe ture for mig selv, 

men nu blev jeg introduceret for  

interval-, teknik og styrketræning. 

I starten lå jeg altid bagerst og 

kunne ikke følge med de andre 

og det første år viste jeg ingen 

nævneværdig fremgang. De 

andre var gode til at opmuntre 

mig  og det fik mig til at 

fortsætte. Efter det første år 

begyndte fremgangen. Ikke så 

meget på 1500 m, men mere på 

800 m. Det gav nogle 

succesoplevelser, som gjorde 

glæden ved løb endnu større.” På 

spørgsmålet om Louise på noget 

tidspunkt har overvejet at skifte 

klub, lyder svaret: ”I den tid jeg 

har været i KIF, har jeg oplevet at 

flere er skiftet til Sparta, men jeg 

har ikke på noget tidspunkt haft 

det ønske.”  

Louise har haft flere store 

oplevelser på den internationale 

scene: ”I 2017 debuterede jeg 

på landsholdet i 

Nordenkampen, der fandt sted i 

Tampere i Finland, hvor jeg for 

første gang oplevede at trække i 

landsholdsdragten. Det var og er 

altid en helt speciel oplevelse. 

Jeg var udtaget til at løbe 1500 

m på grund af den  800 m tid, 

jeg havde sat den sæson, og 

fordi  en anden, der var 

hurtigere, skulle løbe 800 m til 

samme stævne.” På grundlag af 

sit studie og hurtige ben blev 

Louise ligeledes i 2017 udtaget 

til den 29. Sommer Universiade i 

Taipei: ”Det var en fantastisk 

oplevelse. Efter en 

åbningshøjtidelighed, der over-

væredes af mere end 20.000 

tilskuere, konkurrerede mere 

end 7.500 atleter fra mere end 

140 lande i 22 sportsgrene, 

herunder atletik. Jeg selv deltog 

på 800 m distancen.” 

Louise (t.v.) på det danske 4x400 m hold med bl.a. OL-sølvvinder Sara Slott Petersen (t.h.) 
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Udover oplevelserne i Tampere og 

i Taipei i 2017 bød året på Louises 

første medalje ved et DM: ”Ved 

inde DM for senior vandt jeg sølv 

på 1500 m i PR tiden 4.32.89. 

Løbet blev vundet af Line Schulz 

fra Aalborg AM, medens en anden 

KIFer, Therese Jansson, sluttede på 

en 5. plads.” 

2019 blev året, hvor Louise vandt 

sine første individuelle udendørs 

DM medaljer: ”Jeg er altid meget 

nervøs inden et stævne eller et 

mesterskab. Måske fordi jeg altid 

drømmer om et perfekt 

disponeret løb. Forud for årets 

danske mesterskaber beroligede  

jeg mig selv ved at sige, at jeg 

skulle være tilfreds, lige meget 

hvad resultatet ville vise. Jeg fandt 

ganske enkelt frem til den bedste 

nervøsitet ved at sætte 

ambitionerne ned. Måske var det 

årsagen til, at jeg formåede både 

at løbe en veldisponeret 400 m og 

en veldisponeret 800 m. På 400 m 

vandt jeg bronze i et løb, der blev 

vundet af Annemarie Nissen fra 

Sparta med Mathilde Skou fra 

Aarhus 1900 på 2. pladsen. 

Bronzen blev vundet ved, at 

jeg lige akkurat nåede at dykke 

over målstregen, sådan at jeg 

forviste Sarah Sækmose fra 

Vejle IF  til 4. pladsen. På 800 

m gik det endnu bedre, idet 

jeg vandt sølv efter Mathilde 

Diekema Jensen fra Århus 

1900, men foran  Dagmar 

Fæster Olsen fra Sparta 

(forsidefoto). Sammen med 

Bettina Meyer, Anna Krab 

Scheibelein og Katrine Lund 

var jeg også med til at vinde 

sølv på 4x400m stafet.”  

I 2015 var Louise med på 

holdet, der satte den 

nuværende klubrekord på 

netop 4x400 m stafet i tiden 

3.53.52. Derfor er det 

nærliggende at spørge Louise, 

om de fire piger ikke vil 

forsøge at slå denne 

klubrekord: ”Det skal vi helt 

sikkert have som mål næste 

år. ” 

De flotte præstationer ved DM 

betød, at Louise blev udtaget 

til det danske atletiklandshold, 

der kort efter skulle deltage i 

en 12 nationers landskamp i 

Kroatien: ”Dagene efter DM og 

op til landskampen var 

ambitionerne og motivationen 

tårnhøje. Jeg skulle løbe 4x400 

m bl.a. på hold med OL-

sølvvinder Sara Slott Petersen. 

Heldigvis levede vi op til 

forventningerne i lands-

kampen, hvor Danmark 

sluttede på en flot samlet  3. 

plads ud af de 12 hold.”  
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er koldt og blæsende, kan det 

være surt at træne, men når 

man mødes til fællestræning og 

har et fælles mål om at blive 

bedre til næste sæson, så er 

det lettere at komme 

igennem.”  

Louise bruger ca. 12 timer 

ugentligt på atletik. Louise 

træner alene tre gange 

ugentligt og fire gange sammen 

med andre løbere, hvor 

sidstnævnte er en drivkraft, 

ligesom det danner grundlag 

for venskaber. 

Jeg beder Louise give nogle 

gode råd til de unge KIFere: ”I 

skal finde frem til, hvad der er 

sjovt ved sporten og eventuelt 

sætte nogle små delmål og et 

stort mål, der ikke behøver at 

blive nået lige med det 

samme. Som ung behøver du 

ikke vise de store resultater. 

Det kan sagtens komme 

senere og hvis der arbejdes for 

at nå målene, så er du allerede 

langt.”  

Under vor samtale har jeg fået 

et rigtigt godt indtryk af 

personen Louise, og kan 

sagtens se hende i en 

fremtidig rolle som træner og 

rollemodel i KIF: ”Jeg har 

været ungdomstræner i KIF i 

en kort periode. Hvis dette 

skulle op til overvejelse igen, 

ville jeg tage noget mere 

uddannelse, så jeg kunne 

danne de bedste 

forudsætninger.” slutter 

Louise, inden hun går ud for at 

klæde om, medens en 

tålmodig Brasen sidder og 

venter på hende. 

Som afslutning er det sjovt at 

tænke på, at den 8-årige 

Louise stoppede med at 

svømme, fordi hun ikke kunne 

lide at konkurrere. Så ender 

hun med at dyrke atletik, der 

kommer fra det græske ord 

”athlos”, der betyder 

…….konkurrence! 

 

 

 

Louise er glad for at være i KIF. 

På spørgsmålet om hun synes, 

der er noget vi kan gøre bedre, 

svarer hun: ”Jeg ved, at mange 

frivillige arbejder hårdt i KIF 

for at gøre tingene endnu 

bedre. Der er mange ting at 

være tilfreds med i KIF. Jeg vil 

sige, at uden KIF ville der 

ingen atletik have været for 

mig.” Louise nævner DT som 

noget helt specielt for en atlet, 

idet man optræder som et 

hold: ”Ja, man føler sig som en 

del af noget større.” 

Om vinteren danner 

træningen grundlag for den 

kommende sæson: ” Når det 
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fordelt, og Carolines og min 
opgave bestod i at gå en 
ekstra runde på gangene og 
banke på dørene, hvor der 
blev snakket lidt for meget – 
for det var blevet sent.  

At koge pasta til salat til 35 
mennesker på et lille elektrisk 
kogeblus tog sin tid og 
tålmodighed, men vi nåede at 
komme med bussen inden 
Anders Bonde – med en frisk 
Fido i KIF-singlet – kørte 
afsted mod stadion kl. 8.15 
næste morgen. 

Med musikken bragende ud af 
Soundboxen marcherende KIF 
ind på stadion, ingen var i tvivl 
om, at KIF var ankommet. Der 
blev pakket ud, bordet sat 
frem og maden blev lavet. Så 
var vi ved, at være klar til 
dagens mange konkurrencer. 
Alle i højt humør. 

af Birgitte Røddik og Caroline Axelsson 

Som noget ud over det 
sædvanlige havde vi to hold med i 
DMU Hold finalen, der fandt sted 
i Aalborg. At holdene gik i 
finalerne var lidt usædvanligt, da 
¾ af vores P15 og D19-hold var de 
yngste i aldersgrupperne, dvs. de 
13-årige piger skulle op mod 
primært 15-årige fra de andre 
klubber. Vores 16-årige drenge 
skulle op mod de 19-årige. 

Caroline, mor til Talulah, og jeg 
deltog som mad- og hygge-
mødre, og beretningen fortæller 
om turen set med vores øjne. 

Allerede da vi trådte ind i 
klubhuset, var der en summen af 
spænding og glæde, specielt 
pigerne glædede sig, da det var 
første gang de skulle i finalen i 
atletikkens største turnering. De 
store drenge vandt sølv sidste år 
og tog det hele med deres egen 
ophøjede ro, dog kunne man se 

lyset og spændingen i deres øjne. 
Alberte fra U18-holdet valgte at 
tage med på turen for at bakke 
op om begge hold. Ren Team 
Spirit. Alle atleterne fik uddelt en 
lækker KIF-jakke – og at få dem 
samlet til et gruppebillede var 
ikke det letteste, men det 
lykkedes da. På bedste 
teenagemaner kom drengene 
slæbende med KIF’s soundbox, 
og trænerne samt os forældre 
priste os lykkelige for, at vi kørte i 
en dobbeltdækker bus, og at de 
unge holdt til øverst oppe, for før 
bussens hjul begyndte at dreje 
rundt, lød musikken dunkende 
deroppefra. 

Ind i bussen og afsted det gik 
mod Ballerup, hvor vi skulle 
hente de to pigehold fra Ballerup. 
Og med en godt pakket bus gik 
turen mod Aalborg.  Vel 
ankommet blev værelserne 
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Trænerne fik talt med atleterne om 
øvelserne, opvarmningen og hvilke 
trænere, der dækkede hvem. 
Stafetholdene blev sat, og der blev 
rykket rundt på øvelserne for nogle 
af atleterne, men hvor er det 
skønt, at ingen brokkede sig, selv 
om de blev rykket fra den ene 
øvelse til en anden. Christoffer 
Åndahl måtte melde fra om 
fredagen, da han lå med opkast og 
havde det rigtig dårligt. Selv med 
en lille skade meldte August, at 
selvfølgelig bakkede ham op om 
holdet, og sprang højde (han ville 
også gerne slå sin PR fra 
Østmesterskaberne mange år 
tidligere, hvor han endda også 
havde fået en medalje med hjem). 
Smilene på drengeholdet blev 
ekstra store, da vi pludselig fik 
meldingen, at Christoffer var med 
toget sammen med Jonatan Kure. 
At man står op kl.5 om morgenen 
og tager toget til Aalborg for at 
bakke op om holdet, det er da bare 
fantastisk og fortæller om det 
sammenhold og opbakning, 
atleterne i KIF giver til hinanden – 
de tænker på holdet og ikke sig 
selv – det er netop det DMU Hold 
drejer sig om – at kæmpe som et 
hold og ikke sig selv.  

Jeg blev så stolt af at høre hvordan 
vores atleter heppede på 
hinanden, men også at klubbens 
atleter heppede på de andre 
klubber og ikke kun KIF’ere. Der 
blev klappet og heppet af alle som 
rigtige sportsfolk gør – det var en 
fornøjelse som mange andre 
klubber kunne lære noget af. 

Der blev snakket og hygget på 
holdene, der blev kigget på imars 
konstant for at se, hvordan 
holdene lå placeret, og der var 
spænding til det sidste. Inden de 
afsluttende stafetter lå KIF’s 

drenge bare 48 point efter et 
kombineret hold fra Hvidovre 
og IK Hellas, desværre vandt 
Hvidovre/Hellas, og drengene 
måtte tage til takke med 4. 
Pladsen. Men fantastisk godt 
kæmpet af dem alle og man 
skal huske på, at blandt rene 
klubhold blev vi faktisk 
nummer 3. 

Pigerne havde det hårdt, da de 
skulle op mod piger, der var 
op til 2-3 år ældre end dem 
selv, men de gjorde det 
fantastisk, og de hentede flere 
2. pladser i forskellige 
discipliner, så fremtiden lover 
rigtig godt. Allerede næste år 
hvor holdet er et år ældre, ser 
jeg store muligheder for dette 
hold. Det sammenhold de har 
er helt fantastisk, og kan de 
holde sammen, så kan de nå 
rigtig langt. 

Trætte og glade atleter fyldte 
bussen på vej hjem, musikken 
blev lidt mere afdæmpet, der 
blev spillet, snakket, hygget, 
flere tog sig en lille morfar. 

At være med på denne tur og 
opleve det sammenhold, der 
er på holdene, er helt 
fantastisk. Selvom både 
Caroline og jeg var godt 
trætte, så ville jeg ikke have 
været foruden denne tur. Ved 
at mærke stemningen på 
holdet ved jeg, at vi gør det 
rigtige i KIF, vi har skabt nogle 
fantastiske unge mennesker, 
der er der for hinanden, der 
ofrer sig og hjælper hinanden. 

Tak til alle trænerne, Jonathan 
Adamsen, Jannick Bagge, 
Endre Rørsaker, Michael 
Mørkboe og Jonatan Kure og 
Emanuel på lang distance 
telefon, der alle gjorde et 
kæmpe stort arbejde med at 
få holdene til at gå op, coache 
de unge på bedste vis, vi er jer 
meget taknemmelige – I er 
med til at skabe denne 
fantastiske gruppe af unge 
mennesker – Tak. 
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KIF havde igen i år 2 

ungdomshold med til finalen for 

DMU hold, som i år skulle afvikles 

i det nordjyske på Skovdalen 

stadion i Aalborg. For de fleste af 

atleterne på drengenes hold blev 

det til et gensyn med Aalborg, da 

ungdoms-DM (DMU) blev afholdt 

samme sted i begyndelsen af 

september i fjor. 

DMU hold afvikles således, at i 

slutningen af maj dystes øst og 

vest for Storebælt, hvor der i hver 

region kvalificeres 3 hold i hver af 

de 4 klasser: P15 (piger 12-15 år), 

D15 (drenge 12-15 år), P19 (piger 

16-19 år) og D19 (drenge 16-19 

år). Således kan man - hvis man er 

meget ung i aldersklasssen - 

risikere at skulle dyste mod 

atleter der er næsten 4 år ældre 

end én selv. Endvidere dystes der 

iht. reglerne for de ældste 

årgange, dvs. henholdsvis 15 år 

og 19 års-regler, det påvirker 

f.eks. kasteredskaber, hækhøjder, 

og de 12-13 årige skal springe 

længdespring fra planke og ikke 

zone. Der scores også point ud fra 

en 14-15 års og 18-19 års tabel. 

Således kan holdkampene også 

fungere som appetitvækker for 

de yngste til, hvad der venter 

dem i årene fremover, men at 

dyste mod konkurrenter der er 2-

3 år ældre end én selv kan 

selvfølgelig medvirke til, at man 

for en stund kommer ud af sin 

comfort zone. 

af Søren Sørensen 

KIF har i flere år haft en solid 

grundstamme af piger årgang 

2006 og drenge årgang 2003 

og således meget naturligt var 

det også det yngste pigehold 

(P15) og det ældste 

drengehold (D19) der ved den 

indledende runde i Ballerup 

formåede at kvalificere sig 

videre til finalen i Aalborg. 

Pigeholdet stillede med den 

yngste trup af alle med en 

gennemsnitsalder på blot 13,0 

år (til sammenligning var de 5 

andre hold i gennem-

snitsalderen 13,8-14,4 år) og 

ret hurtigt stod det klart, at 

konkurrencen om medaljer 

ville blive for hård, selv om 

pigernes trup er talentfuld. Da 

hovedparten af pigerne kan 

være med 2 år endnu på det 

yngste P15-hold samt at der 

suppleres med talentfulde 

2008 og 2009 piger i årene 

fremover, så er medaljer 

absolut realistisk især om 2 år, 

men måske allerede også til 

næste år. 

De mest markante 

præstationer hos pigerne: 

Smilla Mygind med en 2.-plads 

i spydkast med 32.15. Celina 

Hagihara (der blot er 12 år) 

med to 2.-pladser i et hårdt 

felt på 100 meter i tiden 13.35 

(holdets bedste disciplin med 

754 point) samt en lige så flot 

2.-plads på 800 meter i 

2.25.75. Elisabeth Elsner der 

for nylig er fyldt 13 med en 2.-

plads i hammerkast på 34.60 

ovenikøbet med en tungere 

hammer på 3 kg ift. den 

sædvanlige på 2 kg. Elisabeth 

har ad flere omgange i år sat 

ny klubrekord. Freja Veicherts 

scorede også gode point til 

holdet med 28.05 meter i 

diskoskast, Freja som for nylig 

satte P13 klubrekord i netop 

diskos. Det blev også til en flot 

4.-plads til Asta Garder i højde 

med 1.44 som ovenikøbet var 

debut i disciplinen. Endelig 

skal bemærkes Sophia Bonde 

og Talulah Axelsson, der med 

Celina Hagihara fører feltet an på 800m og scorede to 2.-
pladser på hhv. 100 og 800m 
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hhv. 2.20 og 2.00 sluttede 4’er 

og 5’er i stang - vigtigt at have 

hele to piger, der dækker en 

disciplin, som det traditionelt 

kan være svært at score point 

i til en holdkamp, især blandt 

de yngste piger. 

Holdet bestod desuden af 

Alberte Kjærsgaard, Mille 

Elmer, Malika Bak Jensen, Mar 

Hansen Sala og Aliya Dahl. 

Pigernes hold sluttede på 5.-

pladsen men som sagt med et 

meget ungt hold, der lover 

godt for fremtiden. 

(1) Sparta 9791p 

(2) Aalborg 9329p 

(3) Ballerup 8581p 

(4) Aarhus 7908p  

(5) KIF 7626p  

(6) Skive 7360p 

Drengenes D19-hold har som 

nævnt en grundstamme med 6 

årgang 2003-drenge, hvor 

holdet sidste år i D15-klassen 

vandt sølv til DMU-finalen. Nu 

er holdet rykket op blandt de 

store drenge i 16-19 års-

gruppen og var på forhånd 

spået hård konkurrence fra 

flere klubber. Hvor pigerne 

stillede med det yngste hold i 

deres klasse, så stillede 

drengene med det næstyngste 

med en gennemsnitsalder på 

blot 16,90 år, kun Skives hold 

var marginalt yngre med 16,88 

år.  

Trods den unge grundstamme 

kæmpede drengene for-

billedligt og helt frem til den 

afsluttende 4x100 meter 

stafet var de med i kampen 

om medaljerne, da blot 49p 

skilte Hvidovre/Hellas og KIF fra 

bronzen. 49p svarer til ca. 0.65 

sek. på en 4x100 meter. Dog 

viste Hvidovre/Hellas sig for 

stærke og løb med metallet 

men en flot 4.-plads til KIF’s 

drenge foran Skive og SAK77. 

Hvidovre/Hellas benyttede sig af 

muligheden for at flere klubber 

har lov til at slå sig sammen ifm. 

DMU holdturneringen. 

De store pointslugere på KIF-

holdet blev Christoffer Åndahl 

med den eneste KIF-disciplin 

sejr i højde med 1.88 som gav 

810p, Chris var også god i diskos 

med imponerende 29.48 i en 

noget uvant disciplin. Neloo 

Falck scorede også gode point 

med 2xPR på 100 meter (11.69, 

forbedring med 4/100) og især 

400 meter var flot i tiden 51.40, 

forbedring fra 51.91 ved DMU i 

Greve i sidste måned. Neloo 

topper nu årets danske 16-års 

rangliste på 400 meter med en 

anden KIF’er August Østergaard 

på 2.-pladsen. 

Peter Munk Adamsen er vendt 

tilbage til atletik og scorede 

også gode point i 

favoritdisciplinen stangspring 

med et spring på 3.90 og også i 

længdespring gik det godt med 

et spring på 5.55. Blandt 

garverne blev det til to 

bemærkelsesværdige PR til 

Jonathan Makwarth på 5000 m i 

tiden 15.57.23 (kæmpe PR fra 
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16.40.86) og også på 1500 m 

for Andreas Lange i 4.05.91 

(ligeledes kæmpe PR fra 

4.13.16). 

Øvrige på holdet var Gustav 

Bendsen, Lukas Medina 

Sørensen, William Elsner, 

August Østergaard og Mik 

Lønborg - alle 2003-drenge og 

med til historien hører også, at 

i en holdkamp er man nogen 

gange nødt til at stille op i 

sekundære discipliner for at få 

holdkabalen til at gå op. Så et 

kig på holdpoint-scorekortet 

yder ikke altid atleterne 

optimal retfærdighed, nogen 

gange er man simpelthen nødt 

til at tage én eller to for 

holdet. 

Slutstillingen i D19: 

(1) Sparta 10427p  

(2) Aarhus 9215p  

(3) Hvidovre/Hellas 

8747p  

(4) KIF 8563p  

(5) Skive 8095p  

(6) SAK77 7096p 

En bekymring omkring det 

ældste drengehold er, at to af 

de markante pointslugere 

Christoffer Åndahl og Peter 

Munk Adamsen, som til dette 

stævne dækkede udfordrende 

discipliner som højde, stang og 

diskos, til næste år vil være for 

gamle til at deltage på D19-

holdet. Og da der umiddelbart 

ikke står 15 års-drenge på 

spring til at træde ind på 

holdet, fordi Drenge 14-15 

årsgruppen har været 

stavnepassive gennem et par 

sæsoner, så er det tvivlsomt 

om KIF de kommende år kan 

kæmpe med om medaljer hos 

drengene endsige kvalificere 

sig til finalen igen. Kigger man 

ned i rækkerne, så er det 

blandt drengene først nede i 

2007-årgangen, at der løbende 

optjenes stævne-erfaring. Det 

bør trænerne i samarbejde med 

bestyrelsen kigge nærmere på - 

hvordan KIF får flere drenge i 13

-15 års alderen til at deltage i 

flere stævner, så fødekæden til 

drengenes ældste hold med en 

talentfuld grundstamme bliver 

genoprettet. 

Selv om det ikke blev til metal i 

år til KIF i DMU hold-

turneringen, så alligevel flotte 

præstationer med to hold i 

finalen og gode holdindsatser 

undervejs. 
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I weekenden d. 28-29 september 

afholdt Greve Atletik det årlige, 

traditionelle afslutningsstævne, der 

markerer afslutningen på årets 

udendørs atletiksæson. 

Efter et par sidste øjebliks afbud på 

grund af sygdom stillede KIF med 

30 atleter til start i alderen 6 til 15 

år, heraf flere nye som hermed fik 

deres stævnedebut. Alle gjorde det 

rigtig flot. De 6-7 årige fik alle 

medaljer med hjem og strålede om 

kap med den sol som desværre alt 

for sjældent viste sig på 

efterårshimlen. Som Svend stolt  

sagde: ”Denne her medalje har jeg 

selv vundet. De øvrige medaljer jeg 

har derhjemme, har jeg fået af min 

storebror og min far.” Isa var 

ligeledes glad for sin medalje, som 

blev fremvist ved en fætters 

To nye og en mere rutineret pige. Fra venstre Kaya,  Gry og Lola. 

af Torben Laursen 

fødselsdag senere samme 

eftermiddag. Medaljerne 

betyder rigtig meget for den 

aldersklasse.  

Det var også dejligt at opleve 

opbakningen fra forældrene. 

KIF havde fået tildelt 10 

opgaver som hjælpere ved 

stævnet. Efter udsendelse af 

en mail til forældrene med 

anmodning om hjælp, var det 

glædeligt at se, at forældre 

meldte sig til løsning af alle 

opgaverne, ja Benno Jensen 

hjalp endda til med yderligere 

opgaver på eget initiativ. 

Andre forældre havde bagt 

kager til glæde for børnene og 

deres pårørende. Tak til alle 

der hjalp til. Også tak til jer 

forældre, der hjalp til med at 

få børnene frem til 

disciplinerne i rette tid.  

Jeg vil også gerne fremhæve 

alle trænerne, der tilbragte en 

weekend på Greve Stadion. 

Tak til erfarne Klaus for en stor 

indsats og tak til Emanuel 

samt vores meget unge 

trænere Alberte, Alma, Ellen 

og Smilla. De fire piger er 

mellem 14 og 18 år gamle, 

men udfører deres jobs med 

kompetence og flot overblik. I 

var alle med til at give vore 

unge atleter og deres forældre 

gode oplevelser. 

I næste nummer af 

Nyhedsbrevet, der udkommer 

1. november, følger et 

detaljeret referat fra stævnet. 
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Tidligere KIF atletikformand og 

DAF formand Thomas Thomsen 

holdt reception på Hvidovre 

Hovedbibliotek torsdag d. 26. 

september i anledning af 

udgivelsen af bogen ”60 år som 

frivillig”. 

Der var mødt mange mennesker 

frem for at lykønske Thomas, 

heriblandt var bl.a. to KIF’ere, 

Anne-Lise Schjønning og Rie 

Gram, der har kendt Thomas, 

siden han blev medlem af KIF for 

60 år siden. Dengang var 

Thomas på hold med de to 

kvinders mænd Ove Schønning-

Larsen og Per Tang. KIF var 

ligeledes repræsenteret af 

Pernille Kosgey, Wilson Kipketer, 

Anel Medina, Søren Sørensen og 

undertegnede. Både Wilson og 

Pernille har kendt Thomas 

gennem mere end 25 år. Flere 

andre foreninger var ligeledes 

repræsenteret herunder 

Ældresagen, hvor Thomas også 

af Torben Laursen 

har været frivillig i mange år, 

hvoraf nogle år som formand 

for Hvidovre afdelingen. 

Thomas’ kone gennem 57 år, 

Bodil, havde travlt med at 

sælge bøger, som Thomas 

efterfølgende signerede. 

Herefter holdt Thomas en tale,  

hvor han omtalte episoder fra 

sit lange, spændende liv. 

Episoderne spændte lige fra 

fødebyen Ulfborg til mange år 

senere, hvor Thomas var med 

til at arrangere maratonløb på 

bl.a. den kinesiske mur. En 

repræsentant fra ”Skrive-

forlaget” holdt ligeledes en 

tale, hvor han udtrykte glæde 

over samarbejdet med 

Thomas.  

Bogen ”60 år som frivillig” kan 

købes i boghandelen. For 

øjeblikket er den til 

bedømmelse for godkendelse 

som biblioteksbog. 

Køen var lang ved bogreceptionen i Hvidovre, da 
Thomas skrev personlige hilsner til alle, der havde 
erhvervet sig den nye spændende bog. 

Den nyudgivne bog omhandler bl.a. de 
gyldne år inden for dansk atletik, hvor 
Wilson blev verdensmester 3 gange. I 
samme periode var Thomas Thomsen 
formand for DAF. 
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Mens denne måneds nyhedsbrev udgives er de 

danske VM-deltagere godt i gang med forberedelser 

og konkurrencer under VM i Doha. 

KIF har Astrid Glenner-Frandsen med til VM på 

kvindernes 4x100 meter stafethold, som skal i 

konkurrence fredag den 4. oktober kl. 19.40 dansk 

tid. 

Ud over Astrid er fem andre kvinder med på holdet: 

Mathilde Kramer (FIF) 

Mette Graversgaard (Aarhus 1900) 

Louise Østergaard (Randers Freja) 

Emma Beiter Bomme (Sparta) 

Ida Karstoft (Sparta). 

Vi ønsker kvinderne al mulig held og lykke til VM og 

glæder os til at følge dem sammen med de tre 

andre VM-deltagere: Anna Emilie Møller (Blovstrød 

Løverne) på 3000 meter forhindring og 5000 meter,  

Sara Slott Petersen (Aarhus 1900) 400 m hæk og 

Thijs Nijhuis (Viborg AM) på maraton. 

af Søren Sørensen 

Øst-delen af kvindernes stafetlandshold under træningssamling på Østerbro 
stadion: Fra venstre: Mathilde Kramer, Ida Karstoft, Emma Beiter Bomme og 
Astrid Glenner-Frandsen. 



Side 18 

Kontingentstøtteordning 

af Vandy Bruno Nielsen og Torben Laursen 

Københavns Kommune har siden 2018 haft en kontingentstøtteordning til 3-17-årige børn og 
unge fra økonomisk trængte familier bosat i Københavns Kommune. 
 
KIF kan som folkeoplysende forening i Københavns Kommune bruge ordningen på vegne af 
børn i KIF. 
 
Så hvis der er børn i KIF, der har udfordringer med at betale kontingentet, eller nye børn, der 
gerne vil starte, men ikke har råd, kan KIF søge kontingentstøtte til dem. 
 
Ordningen kan give op til 1000 kr. i kontingentstøtte pr. barn om året, og ligeledes kan der 
søges op til 500 kr. pr. barn til udstyrs- eller stævnestøtte. Herunder løbesko / pigsko samt 
klubtøj. 
 
Der er mulighed for, at børnene kan fortsætte på kontingentstøtten år efter år, hvis de stadig 
er inden for rammerne af ordningen. 
 
Det er nemt og enkelt at søge støtten. Der stilles ikke krav om dokumentation for familiernes 
økonomiske situation. KIF skal blot i ansøgningsskemaet angive at have talt med familien og 
vurderet, at de har brug for støtten. 
 
Ansøgningerne bliver behandlet løbende henover året, og midlerne udbetales direkte til KIF 
inden for 30 dage efter tilsagn. 
 
Mener du, at du og din familie kan omfattes af støtteordningen kan du kontakte Torben 
Laursen på tel. 20 41 50 72. 
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af Søren Sørensen 

I forbindelse med Atletikkens Årsfest den 2-3. november i Nyborg, uddeler Dansk Atletik 
Forbund (DAF) sædvanen tro DAF Awards for bl.a. de bedste atletikpræstationer i årets løb. 
 
Der uddeles præmier i følgende kategorier: 
 
1) Tanja Ravnholt prisen (årets unge ledertalent) 
2) Årets ildsjæl 
3) Årets træner 
4) Årets Præstation, ungdom 
5) Årets Præstation, Senior 
6) Årets Præstation, Masters 
7) Årets Atletikbillede 
 
Alle kan nominere kandidater og det opfordres til, at alle i KIF indstiller kandidater fra klubben 
til en eller flere priser. 
 
Sidste frist for indstilling er den 18. oktober. Man skriver en mail til daf@dansk-atletik.dk. 
 
Læs mere om DAF Awards her. 
 

http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2019/2019/09-24-hvem-skal-nomineres-til-aarets-daf-awards.aspx
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Der bliver taget mange gode atletikfotos i årets løb af KIF’ere i aktion på stadion og indendørs. Mange af dem 
lander på sociale medier, bliver kigget på og derefter glemt igen for eftertiden. 
 
Det er egentlig lidt synd, når nu mange fotos er så gode. 
 
Jeg har etableret et arkiv på Google Drive, hvor hele klubben fremover kan uploade KIF relevante billeder. For 
septembers begivenheder har Birgitte Røddik og jeg uploadet fotos fra Friløbet og DMU Hold i Aalborg. 
 
Alle kan logge på dette Google Drive og uploade, hvad der har relevans for KIF. 
 
Hver måned ifm. nyhedsbrevet trawler jeg fotoarkiver igennem fra bl.a. Michael Hyllested, Lone Dybdal, Jesper 
Bundgaard (Running Pictures) og andre storleverandører af danske atletikfotos. De billeder, der vedrører KIF og 
som er i  god kvalitet, vil jeg overføre til dette KIF Google Drive. 
 
Derfor - tager du selv fotos af KIF’ere - så upload dem til Google Drive, så vi alle kan få glæde af dem. 
 
Link til Google Drive, klik her. 
 
User: kifatletik1892@gmail.com 
Password: kif-1892 
 
God fornøjelse :-)  
 

af Søren Sørensen 

https://drive.google.com/drive


Atletikmærket 

Side 21 

man eksempelvis kun har sprunget 

længdespring til to stævner 

udendørs i årets løb, og der til 

begge stævner var mere end 2.0 

m/s medvind, så får man ikke 

noget gældende resultat i 

længdespring. 

Opnår man resultater i de 4 

discipliner, får man udleveret et 

fint diplom til Præmiefesten eller 

derefter, hvis man er forhindret i at 

komme til festen. De fleste atleter 

scorer desuden point nok til at 

erhverve sig én af de meget 

eftertragtede guld-, sølv- eller 

bronzenåle, som også uddeles til 

Præmiefesten. 

Bedste atlet i aldersgrupperne 8-9 

år, 10-11 år, 12-13 år og 14-15 år 

for hhv. piger og drenge vinder 

desuden en klubmester-pokal til 

evig ejendom. 

Så forældre, hermed en opfordring 

til at få jeres børn til at stille op i 

nogle varierende discipliner, 

selvfølgelig efter aftale med KIF’s 

trænere. I en ung alder er det 

vigtigt, at børnene får dyrket 

nogle alsidige øvelser, også til 

stævner, så det ikke kun er 60/80 

meter og længdespring, der stilles 

op i. Det er en af årsagerne til, at 

DAF har indført Atletikmærket i 

sin tid – at motivere børnene til 

at få trænet alsidigt i de unge år. 

Et andet godt argument er, at når 

de yngre atleter om nogle år kan 

indgå på KIF’s ungdomshold, der 

stiller op til østmesterskaber for 

hold og senere DMU hold (fra 14 

år), så er det vigtigt at de yngste 

atleter har stiftet bekendtskab 

med forskellige discipliner 

allerede i en tidlig alder, så KIF 

kan stille med hold, der favner 

bredt i alle discipliner. 

Børnenes resultater fra stævner 

kan findes på imars.dk under de 

enkelte stævner og de børn der 

er fyldt 12 år har desuden 

resultater registreret på 

statletik.dk. 

Atletikmærket er et diplom, som 

ungdomsatleter kan opnå, hvis de 

har deltaget alsidigt i forskellige 

discipliner til stævner i årets løb. For 

unge op til 15 år skal man til 

stævner have gennemført både 1 

løb, 1 kast, 1 spring og 1 valgfri 

disciplin, altså ialt 4 discipliner i 

årets løb. Det er tilladt både at 

sætte resultaterne indendørs og 

udendørs. 

Det bedste resultat i hver af 

disciplinerne i løbet af året giver en 

pointscore afhængig af alder og 

resultat. Carsten Rytter fra 

Bagsværd AC har lavet et godt 

regneark, der kan hentes på denne 

hjemmeside, hvor du også kan læse 

mere om DAF’s Atletikmærke.  

Med regnearket kan du selv 

indtaste resultater, der beregner 

pointscoren, ligesom klubberne 

bruger regnearket til at printe 

diplomer ud til de dygtige atleter. 

Til sprint og længdespring er det 

kun resultater i godkendt vind (højst 

2.0 meter/sekund) som tæller. Hvis 

af Søren Sørensen 

http://dansk-atletik.dk/boern-unge/atletikmaerket.aspx
http://dansk-atletik.dk/boern-unge/atletikmaerket.aspx


Side 22 

Klubrekorder 

Klubrekorder vil have en fast plads i nyhedsbrevet. 

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

Sophia Bonde i gang med stangspring ved DMU holdfinalen på Skovdalen stadion i Aalborg den 14. september. 
Med højden 2.20 m sprunget i Ballerup i maj måned slog Sophia den hidtidige klubrekord med hele 40 cm, og 
undervejs i sæsonen har Sophia flere gange været tæt på 2.40 m også. Desuden har Sophia en anden 
klubrekord: i 1000 m kapgang sat til de indendørs Østmesterskaber i januar ligeledes i Ballerup. 

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: Running Pictures (Jesper Bundgaard), Emanuel Hammann, Torben Laursen, 
Michael Hyllested, Birgitte Røddik, Lone Dybdal. 

Næste nummer udgives 1. november. Deadline altid den 26. i måneden før. 

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 

Fotos på Google Drive:   https://drive.google.com/drive  

     user:kifatletik1892@gmail.com password: kif-1892 

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 

Side 24 

Bagside-info 

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. 

Ved at klikke på BreaKIF News 

ikonen øverst på hver side, 

kommer du tilbage til forsiden. 

http://imars.dk/liveboard
http://lifeonmars.dk/
http://statletik.dk/
http://www.flickr.com/photos/hyllestedphoto/albums
https://drive.google.com/drive
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

