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Året 2014 har været kendetegnet ved, at der dels har været god tilslutning til den daglige træning og at der 
er kommet nye trænere til. Sidste vinter startede vi indendørstræning i den nye hal på Idrætscenteret, men 
med en tid fredag eftermiddag fra 16 - 18, er det dels svært at finde trænere som kan dels at få de aktive til 
at komme. Et ønske må være at finde en fornuftig tid midt i ugen. Axel Østergaard og Katrine er kommet til 
som nye trænere. 
Axel tager sig af opvarmningen og spydkast hos de store, mens Katrine tager jeg af de yngste, sammen med 
Lise. De har alle 3 et godt tag på de unge. 
Vi måtte desværre aflyse atletikskolen i 2014. Der kan være forskellige årsager til det, men vi vælger at tro, 
at flytning fra uge 32 til uge 31 har været årsagen. Grunden til flytningen var, at ingen af de ansvarlige var 
hjemme i uge 32. 
I år har vi 2 aktive med på SportsCollege. De har bl.a. træning hver onsdag morgen fra 8.00 - 9.30. Der er så 
2 andre aktive, som har fri på dette tidspunkt så pt. Er vi 4 aktive til morgentræningen. 
I den ældste gruppe er der 6 aktive, som satser på eliteidræt. I 2014 var 2 af dem placeret i top 15 og de 
øvrige 4 var i top 30. Det er vel og mærke på seniorranglisterne. Målet i år er en placering for dem alle i top 
20 i deres respektive discipliner. 
Vi har bl.a. deltaget i de Danske ungdomsmesterskaber inde (i Skive) og Udendørs (Østerbro Stadion). Ved 
de udendørsmesterskaber, vandt Simon Ingeman Hansen en flot bronzemedalje på 400 m. hæk for drenge - 
19 år. 
 
Vi har i 2014 haft et hold med i herrernes 1 division i Danmarks turneringen. Her fik holdet som består af 
både ungdommer og veteraner kærligheden at føle mod så gode klubber som bl.a. Amager AC, 
Frederiksberg IF og Ballerup AK – men alle går til den, og de unge får noget rutine ved at kæmpe mod 
garvede seniorer. 
Veteranholdet måtte desværre trække sig pga. mange afbud.  
 
Som nævnt i Formandens beretning omkring ”Bold og Bevægelse” projektet så deltager 2 fra 
atletikafdelingen sammen med Dansk Atletik Forbund i arbejdet, så vi kan være med til at sikre at stadion 
fortsat kan benyttes til både atletiktræning og konkurrence 


