
 

 
Bestyrelsens beretning for 2021 
 
 
Medlemmer 
 
Igennem 2021 har vi haft 85 medlemmer i FIF Hillerød Atletik, som er blevet 
indberettet til Centralt ForeningsRegister. Medlemmerne var fordelt således: 
 
0-12 år: 8 medlemmer (2 drenge og 6 piger) 
13-18 år: 42 medlemmer (25 drenge og 17 piger) 
19-39 år: 4 medlemmer (2 mænd og 2 kvinder) 
40 år og derover: 31 medlemmer (22 mænd og 9 kvinder) 
 
For 2020 blev der indberettet 85 medlemmer, så hen over året har vi fastholdt 
antallet af medlemmer i klubben. 
 
Vi skal gøre en større indsats for at tiltrække flere nye medlemmer i især de 
yngre årgange.  
 
 
Økonomi 
 
Vi fastholder fortsat et stabilt økonomisk fundament. For 2021 viste vores 
regnskab et mindre underskud på DKK 8.761.  
 
I november måned fik vi tildelt 150.000 kr. af DIF og DGI’s Foreningspulje til 
indkøb af et nyt kombineret diskos- og hammerkastebur. Vi er i kontakt med 
kommunen for at få afgjort, om vi kan få ført projektet med at få anlagt buret 
ud i livet.  
 
 
Slotsstistafetten og Gribskovløbet 
 
Som i 2020 satte COVID-19 restriktionerne en ærgerlig stopper for 
Slotsstistafetten. Medlemmerne af arrangørgruppen var håbefulde gået i gang 
med arbejdet, men da begrænsningerne, der fra myndighedernes side var 
fastlagt for antallet af deltagere ved motionsarrangementer, stadig var 
gældende i starten af august, og da der ikke var udsigt til en snarlig ændring, 
måtte løbet desværre aflyses.   
 
COVID-19 restriktionerne blev heldigvis lempet lidt senere på året, således at 
vi kunne afholde den 48. udgave af Gribskovløbet. Vi så desværre fortsat et 
fald i antallet af deltagere til 214. 



 

 
Resultatmæssige højdepunkter 
 
Axel Vang Christensen havde en fantastisk sæson i 2021.  
 
Højdepunktet kom i slutningen af sæsonen, hvor Axel den 12. december blev 
europamester ved i overlegen stil at vinde U20 EM Cross i Dublin. I mål var 
Axel 25 sekunder foran nr. 2. Den næststørste sejrsmargin i mesterskabernes 
historie kun overgået af Jakob Ingebrigtsen.  
 
For Axel blev det derudover til: 
 

- DM-guld senior på 10 km landevej 
- DM-guld senior på lang cross 
- U20 EM-sølv på 3000 m forhindring 
- U20 NM-sølv på cross 

 
I løbet af året satte Axel en række danske årgangsrekorder: 
 

- 3000 m inde D17/U18 
- 10 km landevej D17/U18  
- 5000 m D17/U18 
- 3000 m forhindring U20 

 
Ved de danske mesterskaber for masters, der blev afholdt i Ballerup, blev det 
til 12 guld, 3 sølv og 3 bronze. Mesterskaberne blev vundet af: 
 

- Dorte Ramlov K60: kugle, diskos, hammer, spyd og vægt 
- Flemming Orneborg M80: 80 m hæk, længde og spyd 
- Knud E Pedersen M60: længde, 100 m hæk,  
- Esben Kryger M40: 400 m 
- FIF Hillerød M40: 1000 m stafet 

 
Ved DM Mangekamp på Østerbro Stadion vandt Knud Erik Pedersen guld i M60. 
 
Ved DM Kastemangekamp på Bagsværd Stadion vandt Dorte Ramlov guld i 
K60.  
 
Ved DT Masters finalen blev det til en sølvmedalje til det kombinerede 
Hillerød/Helsingør herrehold. 
 
 
 
 



 

 
Det ser vi frem til i sæson 2022 
 
I 2022 sæsonen er der en række ting, som vi ser frem imod:  
 
Nordsjællandsmesterskaberne, efter tiden med COVID-19 restriktioner skal vi 
have gang i Nordsjællandsmesterskaberne igen. 
 
Sommer-camp, vi har tidligere afholdt Atletik-skole i sommerferien. Vi vil 
prøve at arbejde på at lave en Sommer-Camp i sommerferien. Forhåbentlig 
kan det give lidt flere ungdomsmedlemmer i klubben.    
 
Hillerød Bymesterskaber, i et yderligere forsøg på at tiltrække flere 
medlemmer til klubben har vi i bestyrelsen talt om et bymesterskab. Dette 
kunne være over et par weekender med et par discipliner per weekend.  
 
Europamesterskaberne i München, det store mål for Axel Vang Christensens 
sæson. Axel satser på at kvalificere sig på 3000 m forhindring, hvor kravet er 
8 min. 30 sek. 12 sekunder skal der barberes af den personlige rekord.  
 
Vi ser frem til onsdag den 24. august 2022, hvor vi forhåbentlig atter kan byde 
velkommen til Slotstistafetten sammen med FIF Hillerød Orientering. Denne 
gang med start og mål på Torvet, da Posen skal bruges som lagerplads i 
forbindelse med renovering af Slotsgade.    
 
Vi har i bestyrelsen set på muligheden for at flytte Gribskovløbet til en tidligere 
eller senere søndag i oktober, men så kommer vi for tæt på Eremitageløbet (9. 
oktober) eller Skovmaren (6. november). Vi holder derfor fast i sidste søndag i 
efterårsferien, som i 2022 falder på den 23. oktober.  
 
I bestyrelsen er vi ved at arbejde på et opgavekatalog, hvor vi vil forsøge at 
beskrive og tidsbestemme alle de opgaver, der skal varetages for at drive 
foreningen. Med udgangspunkt i dette katalog vil vi forsøge at rekruttere flere 
frivillige kræfter til løsningen af opgaverne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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, og alle der hjælper med til planlægningen og 
afviklingen af Slotsstistafetten og Gribskovløbet.  
 
En stor tak sendes ligeledes til Team Red Performance og Hillerød Industri- og 
Haandværkerforening for den store støtte til Axel Vang Christensen i 
bestræbelsen på at kvalificere sig til OL i 2024. 
 
En stor tak går desuden til HHM for lån af lastbil til afviklingen af 
Gribskovløbet.    
 
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 


