
 
 

Bestyrelsens beretning for 2022 
 
 
Medlemmer 
 
Igennem 2022 har vi haft 43 medlemmer i FIF Hillerød Atletik, som er blevet 
indberettet til Centralt ForeningsRegister. Medlemmerne var fordelt således: 
 
0-12 år: 1 medlemmer (0 drenge og 1 pige) 
13-18 år: 11 medlemmer (7 drenge og 4 piger) 
19-39 år: 5 medlemmer (1 mand og 4 kvinder) 
40 år og derover: 26 medlemmer (20 mænd og 6 kvinder) 
 
For 2021 blev der indberettet 85 medlemmer, så medlemtallet er faldet 
markant. 
 
Vi skal gøre en større indsats for at tiltrække flere nye medlemmer i især de 
yngre årgange. Vi håber, at Skole-OL i april kan tiltrække nye medlemmer.  
 
 
Økonomi 
 
Vi fastholder fortsat et stabilt økonomisk fundament. For 2022 viste vores 
regnskab et mindre underskud på DKK 20.892 dels grundet større indkøb af 
redskaber.    
 
 
Slotsstistafetten og Gribskovløbet 
 
Det var rigtig dejligt, at vi sammen med FIF Hillerød Orientering igen kunne 
arrangere Slotsstistafetten efter to års pause grundet COVID-19. Grundet 
renoveringen af Slotsgade kunne vi ikke benytte Posen, så start- og 
målområdet blev etableret på Torvet i stedet for. 147 hold gennemførte løbet. 
Det er lidt færre end tidligere, men vi skal nok bare lige have kørt løbet igang 
igen efter den ufrivillige pause.  
 
Vi havde en dejlig dag i skoven i oktober, hvor vi afholdte den 49. udgave af 
Gribskovløbet. Vi så desværre fortsat et fald i antallet af deltagere. 199 løbere 
(178 voksne og 21 børn) gennemførte løbet. 
 
 
 
 



 
Resultatmæssige højdepunkter i 2022 
 
Axel Vang Christensen startede året 2022 i flyvende stil, hvor han ikke blot 
vandt et prestigefyldt 5 km gadeløb i Monaco, han satte samtidig dansk rekord 
med tiden 13,42 min. Hele 6 sek. bedre end den tidligere rekord.  
 
I april var tiden kommet til DM 10 km landevej, hvor Axel skulle forsvare den 
titel, som han i 2021 sensationelt vandt blot 16 år gammel. I år skulle slaget 
slås i området omkring Aarhus Stadion og Tivoli Friheden. Med en 
overbevisende præstation distancerede Axel den danske elite, og vandt med 
hele 44 sek. ned til nr. 2.  
 
Banesæsonens store mål var deltagelse ved EM i München på 3000 m 
forhindring. Deltagelse krævede en kvalifikationstid på 8.30,00 min. eller 
hurtigere. Denne kvalifikationstid klarede Axel den 8. juni ved Trond Mohn 
Games i Bergen, da han kom i mål på 8.29,12 min. Tiden var ligeledes ny U20 
Europarekord. Den gamle rekord havde stået siden 1976. EM kvalifikationen 
var sikret.  
 
Ved EM i München løb Axel et modigt løb, hvor han ret hurtigt og med stor 
selvtillid gik i front i sit heat. Et uheld over en forhindringsbom resulterede 
desværre i et voldsomt styrt, og Axel måtte udgå. 
 
I oktober vandt Axel det legendariske Eremitageløbet. Han tilbagelagde de 
13,3 km i 39,00 min. Det er den 6. hurtigste tid nogensinde. Senest der blev 
løbet hurtigere var i 2000, hvor Carsten Jørgensen vandt i 38,56 min. 
 
Vores stærke masters leverede atter resultater af høj klasse og sikrede sig 
adskellige danske mesterskaber.  
 
Ved de danske indendørsmesterskaber for masters, der i februar blev afholdt i 
Randers, blev det til 13 guld og 2 sølv. Mesterskaberne blev vundet af: 
 

- Dorte Ramlov K60: kugle, hammer og vægt 
- Flemming Orneborg M80: 60 m, længde og højde 
- Flemming Aanæs M75: 60 m, 200 m, højde, længde og trespring  
- Knud E Pedersen M60: højde, kugle og mangekamp  
- Smadar Markussen K45: 800 m 

 
I august vandt Knud Erik Pedersen M60 DM Mangekamp på Østerbro Stadion.  
 
 
 



 
Ved de danske mesterskaber for masters, der blev afholdt i Ballerup, blev det 
til 10 guld, 5 sølv og 1 bronze. Mesterskaberne blev vundet af: 
 

- Flemming Aanæs M75: 100 m, 200 m, 80 m hæk, højde, længde og 
trespring  

- Knud E Pedersen M60: højde  
- Calle Jakobsen M55: længde 
- Jette Svendsen K60: længde 
- Rasmus Foldager M45: 200 m 

 
Stort tillykke til alle atleterne med de flotte præstationer og resultater. 
 
 
Det ser vi frem til i sæson 2023 
 
I 2023 sæsonen er der en række ting, som vi ser frem imod:  
 
Skole-OL onsdag den 26. april, hvor klasser på 4. til 7. klassetrin skal dyste i 
20x60 m stafet, Speedlængde, Turbokast, Speedbounce og 10x200 m stafet.  
 
Nordsjællandsmesterskaberne, en god dyst for ungdomsmedlemmerne. Skulle 
man evt. gøre mesterskaberne åbne, så ikke-klubmedlemmer kan deltage? Det 
kunne være en god mulighed for at tiltrække nye medlemmer.  
 
U20 Europamesterskaberne i Jerusalem, det store mål for Axel Vang 
Christensens sæson. Kan Axel veksle sølvet fra Talinn til guld på 3000 m 
forhindring, og skal der måske ligeledes deltages på 3000 m eller 5000 m?  
 
Vi ser frem til onsdag den 23. august, hvor vi vil byde velkommen til 
Slotstistafetten sammen med FIF Hillerød Orientering. Det bliver formentlig 
med start- og målområde i det grønne område ved Frederiksværksgade og 
Møntportvejen, da både Posen og Torvet ikke er tilgængeligt grundet 
renoveringen af Slotsgade. 
 
Den 22. oktober afholder vi Gribskovløbets 50 års jubilæumsløb. Vi håber at 
kunne fejre Gribskovløbets jubilæum sammen med 500-600 glade løbere på en 
dejlig solskinsfyldt efterårsdag i skoven. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
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 tilmed 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. 
 
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 


