
 
 

Bestyrelsens beretning for 2020 
 
Året 2020 har for mange ikke mindst FIF Hillerød Atletik været et svært år på 
grund af Corona pandemien og de mange restriktioner den medfærte. I store 
dele af året var det vanskeligt for os at træne sammen, samt at være ude til 
konkurrencer.   
 
Der er stadig flere ting at forbedre på det administrative område, hvor flere 
hænder vil være ønskeligt. 
 
 
Medlemmer 
 
Igennem 2020 har vi haft 85 medlemmer i FIF Hillerød Atletik, som er blevet 
indberettet til Centralt ForeningsRegister. Medlemmerne var fordelt således: 
 
0-12 år: 6 medlemmer (2 drenge og 4 piger) 
13-18 år: 45 medlemmer (25 drenge og 20 piger) 
19-59 år: 15 medlemmer (9 mænd og 6 kvinder) 
60 år og derover: 19 medlemmer (14 mænd og 5 kvinder) 
 
For 2019 blev der indberettet 88 medlemmer, så henover året har vi haft 
marginalt færre medlemmer i klubben. Dog så vi et stort frafald på det yngste 
hold, hvor der ved træningerne efter sommerferien kun var en person. I 
slutningen besluttede vi derfor at lukke det yngste hold. 
 
Vi skal gøre en større indsats for at tiltrække flere nye medlemmer i især de 
yngre årgange.  
 
 
Mål for FIF Hillerød Atletik 
 
De fem mål, som for en række år siden blev besluttet at arbejde hen imod er 
stadig gældende. 
 
Overordnet er klubbens fortsatte mål at fastholde og udbygge vores 
ungdomsgruppe, da denne skal danne grundlag for at klubben fremadrettet 
kan deltage ved DM Hold i de respektive årgange, 12-15 år og 16-19 år. 
 
 
 
 
 



 
Målene er følgende: 
 
1. Træningsmiljø 
Vi skal fortsat arbejde frem mod at skabe et miljø socialt og træningsmæssigt, 
der fremmer lysten til at træne, således at der vil være mellem 50-75 
medlemmer til træning mindst 3 gange om ugen. Det skal være rart at komme 
i klubben og til træning. 
 
Grundet frafald på det yngste hold blev dette desværre blevet nedlagt i 
slutningen af august. 
 
Fremmødet til træning har varieret noget. Til træningen mandag og onsdag 
har der været omkring 20-25, når det ældste ungomshold og masters tælles 
sammen.    
 
2. Forældregruppe (+udvalg) 
En del af det administrative arbejde, der indtil videre har været varetaget af 
bestyrelsen, skal uddelegeres til udvalg eller enkelte personer. Det er vigtigt at 
arbejdsopgaverne for disse udvalg er velbeskrevede og velafgrænsede, da 
dette formentlig vil lette opgaven med at hverve hjælpere. Vi vil arbejde på at 
få etableret udvalg eller rekruttere personer til opgaveløsninger i løbet af 2021. 
 
3. Trænere og hjælpere 
Der skal sikres, at der er trænere og hjælpere nok i forhold til antal fremmødte 
børn. Der skal tilbydes relevante træner– og dommerkurser.  
 
Anna, Albert, Simon og Otto vartog træningen for det yngste hold indtil det 
blev nedlagt.  
 
Henning og Nicolaj har taget sig af træningen for det ældste hold på vores 
primære træningsdage mandag og onsdag, samt lørdage, hvor der dog er et 
mere begrænset fremmøde.   
 
På Mastersholdet har Dorte stået for træningen mandag og onsdag.  
 
4. Stævnekultur 
Der skal være en kultur i klubben om, at man i de yngste grupper deltager i 
stævner, indendørs bl.a. Kronborg Games og udendørs bl.a. pointstævner og 
Nordsjællandsmesterskaber. De ældre deltager desuden i Østdanske 
mesterskaber individuelt og for hold samt DMU individuelt og for hold. 
Desuden bør vi arbejde på ofte at stille stafethold. 
 
 
 



 
5. Træningskultur (rød tråd) 
Der skal være en rød tråd fra børnetræningen og op gennem 
træningsgrupperne, som skal skabe alsidighed og dynamik inden for alle 
øvelser. Det er et indsatsområde, der sammen med trænerstaben skal 
arbejdes på at få yderligere udviklet. 
 
 
Økonomi 
 
Vi fastholder fortsat et stabilt økonomisk fundament. For 2020 viste vores 
regnskab et mindre underskud på DKK 19,937. Dette primært grundet 
aflysning af både Slotsstisafetten og Gribskovløbet.  
 
 
Slotsstistafetten og Gribskovløbet 
 
Begge motionsløb, som normalt bidrager pænt til klubbens økonomi, blev i 
2020 aflyst grundet Corona pandemien. Vi fik dog lidt ud af det, da 
ansøgninger til de oprettede hjælpepuljer bar frugt.     
 
 
Resultatmæssige højdepunkter 
 
Ved indendørs østmesterskaberne i januar blev det til sølv og bronze til Ida 
Palbo på de 17-årige pigers 200 m og 800 m. 
 
Ved Masters DM inde i februar blev det til flotte: 8 guld, 3 sølv og 1 bronze. 
Der blev vundet af: Flemming Aanæs, Knud Erik Pedersen, Calle Jakobsen, 
Smadar Markussen og Dorte Ramlov. 
 
Ved et stævne i Aalborg satte Axel Vang Christensen dansk ungdomsrekord for 
16-årige på 5000 m med tiden 14:06,51. 
 
Til Store DM på Østerbro i august vandt Axel Vang Christensen sølv på 3000 m 
forhindring.  
 
Tak 
 
Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle, der bidrager til arbejdet i klubben. 
Det være sig i forbindelse med træningen, arrangementer og stævner på 
stadion, opdatering af statistik. 
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til personalet på Hillerød Stadion. De er altid 
behjælpelige med at løse de udfordringer, der opstår i løbet af året. 



 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Nicolaj R Sørensen 
Formand 


