Bestyrelsens beretning for 2010
Den nuværende bestyrelsen skal skrive en beretning for en organisation som har rundet sit 99 år.
Så er det tredje år med undertegnede som formand for bestyrelsen ved at rinde ud. Vi har i
bestyrelsen fortsat det arbejde som vi var godt i gang med sidste år. Noget er lykkedes rigtig godt
og andet knap så godt. Et stort mål er stadig, at der er en bestyrelse med en del arbejdende udvalg
under sig, og der i de udvalg kommer til at være andre medlemmer end bestyrelsen. De arbejdende
udvalg er stadig ikke blevet besat med andre end bestyrelsesmedlemmer, udover Esben som har
tilbudt sin hjælp og stået for stævneoversigt og taget imod tilmeldinger mm. Det har været rigtigt
dejligt.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få flere opgaver delegeret videre.
Vi fastholder et stabilt økonomisk fundament, har faktisk et positivt problem med at vi gerne vil
betale, men ikke kan finde trænere til vores yngste gruppe.
Igen i år har vi afviklet 3 succesfulde løb, SMUK kvindeløb, Slotsstistafet og Gribsskov løbet, alle
med mange deltagere.
I 2010 har FIF Hillerød atletik høstet medaljer for topplaceringer ved både Nordsjællanske - og
østdanske mesterskaber. Og for veteranernes vedkommende både ved østdanske, danske, Nordiske
mesterskaber og sågar en bronze til EM udendørs.

Medlemmer og fastholdelse af disse
FIF Hillerød atletik har ved årets udgang 74 medlemmer, hvilket er et fald i forhold til sidste år. Der
er et vist flow, da mange skal prøve hvad atletik er. Nogle bliver, andre stopper. Det er glædeligt at
vi fortsat får mange unge medlemmer og at der fortsat kommer en del piger også.
I 2010 har vi fastholdt træningslejre/ture for de større,(har været i Helsingborg med overnatning på
vandrehjem ad flere omgange), klubmesterskaber, afslutningsfest, uddeling af pokaler og
arrangementer i forbindelse med stævner på Hillerød stadion.
Vi synes stadig vi er godt på vej og arbejder videre med de forskellige tiltag bla. involvering af flere
forældre, men det er stadig ikke godt nok.
Der er også fokus på træningskulturen, deltagelse i stævner og rekruttering af trænere i egne rækker.
Sportslige højdepunkter.
Indendørs:
 Drenge 17 år, Oscar Roth Andersen nr. 2 i Trespring ved østdanske mesterskaber – ungdom.
 Piger 12-13 , blev Nanna Ruus Jensen nr. 2 i højde ved østdanske mesterskaber – ungdom.
 Veteraner M 45, Ole Stilling Nordisk mester i 800 og 1500 m.
 Veteraner M 50 Knud E. Pedersen, Nordisk mester 400 m, højde og længde, samt dansk
rekord og mester i 5-kamp og 50 m. hæksamt dansk mester i 50 m, længde og 3 kamp
 Veteraner M 65, Flemming Orneborg, dansk mester i 5-kamp, 50 m, længdespring,
kuglestød og 3 kamp.
 Veteraner M 75, Niels Valdemar Høyer dansk mester i kuglestød

Udendørs:
 Veteraner M 50, Knud E. Pedersen, bronze ved EM i 10-kamp samt dansk mester 100 m,
200 m, 400 m og længde
 Veteraner M45 , Ole Stilling dansk mester på 400 og 800 m.
 Veteran M65, Flemming Orneborg dansk mester i 100, højde og længdespring
Træner og træningsfaciliteter
På trænersiden har vi fortsat vores samarbejde med Thomas Kristiansson og det har fungeret som en
god løsning, med hjælp fra nogle af ” de gamle” atleter i klubben bla. Daniel Jensen har gjort et flot
stykke arbejde. På ungdomssiden er det fortsat Jette Svendsen og undertegnede der har været de
gennemgående. Rekruttering af flere trænere generelt er stadig et stort ønske.
Udendørs har vi nydt faciliteterne på Hillerød stadion.
Indendørs har træningen foregået i Hillerødholmshallen og i FrederiksborgCenteret. I
FrederiksborgCenteret har vi udover ”atletiktarmen” fået lov at træne meget i hal 3 når den ikke er
optaget af andre aktiviteter. Det er stadig ikke optimale forhold for dem i aldersgruppen 14 år og
opefter, men vi prøver efter bedste evne at udnytte de muligheder vi har.
Stævner og arrangementer
Indendørs har klubben deltaget i stævner i Hvidovre, Snekkersten, Ballerup og Malmø.
Udendørs i veteranholdturneringen.
Vi har deltaget i en række ungdomsstævner, Østmesterskaber og Nordsjællandsmesterskaber og
deltaget i DM for veteraner.
Klubben har for veteranernes vedkommende deltaget i Nordisk inde og EM ude
Vi har i årets løb arrangeret stævner på Hillerød stadion for ungdom og veteraner.
Lokalt har vi også afholdt klubmesterskaber som afslutning på udendørssæsonen
I uge 32 afholdt klubben atletikskole med 17 deltagere
Slotsstistafetten i slutningen af august (10. gang med 214 deltagende hold – ny deltagerrekord) og
SMUK - kvindeløb (med næsten 2000 tilmeldte,), begge i samarbejde med FIF Orientering samt
Gribskovløbet, søndag i uge 42 (gang nr.38 med ca. 1700 tilmeldte og 1221 deltagere) er vigtige
arrangementer for at skaffe økonomi til klubben.
Det kan kun lade sig gøre med opbakningen fra atleter og forældre som aktive hjælpere – Stor tak
for denne hjælp.
Også stor tak til Nordea for sponsorat som hovedsponsor til Gribskovløbet
Web og statistik.
Vi arbejder fortsat på at få optimeret klubbens hjemmeside. Bestyrelsen har besluttet at
hjemmesiden skal revideres, så den bliver mere brugervenlig og informativ, både for medlemmerne
samt andre som klikker ind på www.fifh.dk.
Som tovholder på statistik, klubrekorder mm. yder tidligere bestyrelsesmedlem Preben Olsen et
kæmpe stykke arbejde, som vi er meget glade for.
Tak for det.

.
Til slut en stor tak til atleter, forældre, sponsere og øvrige, der på den ene eller anden måde støtter
FIF-Hillerød atletik.
En speciel tak til Per og Dorthe Hoffmann for sponsorat til indkøb af nyt klubtøj.
Også stor tak til personalet på Hillerød stadion og i FrederiksborgCenteret.
På bestyrelsens vegne
Knud E. Pedersen/Formand

