21.02.2014
Bestyrelsens beretning for 2013.
Medlemmer og fastholdelse af disse
FIF Hillerød Atletik har ved årets udgang ca. 100 medlemmer, hvilket er lidt færre
end det vi kunne konstatere ved generalforsamling i 2013.
Det har vist sig at ansættelsen af Henning Brandt fra 1.1. 2013 som
gennemgående træner for den yngste gruppe, har været stærkt medvirkende til
at fastholde en stor gruppe i alderen 7-14 år.
Der er ca. 40 børn i den gruppe som træner mandag og onsdag
Efter atletikskolen og VM i atletik kom der et stort rykind af børn, og det er
lykkedes at fastholde en stor del af denne gruppe. Der er stadig et vist flow, da
mange gerne vil prøve hvad atletik er. Nogle bliver, andre stopper. Det er
glædeligt, at vi har fået så mange unge medlemmer og dermed også en stor
gruppe nye forældre, og der ligger en stor udfordring i at fastholde både atleter
og forældre fremadrettet.
Der er fortsat fokus på træningskulturen, deltagelse i stævner og rekruttering af
trænerhjælpere i egne rækker.
Den ældste træningsgruppe er blevet minimeret i årets løb, og vi har fra
1.10.2013 aftalt med træner Thomas Kristiansson, at vi afventer, hvordan det ser
ud, når vi starter udendørs omkring 1.4.2014. Hvis Thomas skal fortsætte, skal
der være en større gruppe at træne.
Esben har i samarbejde med Knud tilbudt at stå for denne gruppe resten af
indendørssæsonen.
I forbindelse med VM Halvmaraton, der afvikles den 29. marts 2014 i København,
har vi indgået et samarbejde med DAF om et halvt års fortræningsforløb frem
mod løbet. Konceptet er en del af deres GoRun! satsning, og indeholder
markedsføring, træneruddannelsesdag, trænerhåndbog med beskrivelse af alle
fællestræninger, klubforedrag m.m. Den 1. oktober startede vi en løbegruppe op
med to ugentlige fællestræninger, hvor der oftest deltager 10-15 løbere.
Træningen varetages af Lise og Anders Thiesen samt af Nicolaj Sørensen. Flere af
løberne har spurgt om træningsgruppen fortsætter efter VM Halvmaraton, og fra
bestyrelsens side er der et stort ønske herom, da dette kan betyde en
eksponering af vores klub til diverse motionsløb, og det kan ligeledes være en
platform for udvikling af mellem- og landdistance løbere til baneløb.
I forhold til bestyrelsens arbejde er det fortsat et stort mål, at der er en
bestyrelse med en del arbejdende udvalg under sig, og at der i disse udvalg
kommer til at være andre medlemmer end bestyrelsen.

Mål for FIF Hillerød Atletik.
De 5 mål, som det blev vedtaget sidste år at arbejde efter i de kommende 5 år,
er stadig gældende.
Overordnet er klubbens fortsatte mål at fastholde vores børnegruppe og gerne at
øge den til ca. 50 aktive i det kommende år.
Denne gruppe skal danne grundlag for at klubben fremadrettet kan deltage i LTU
(Landsturneringen Ungdom) i de respektive årgange, 12 – 15 år og 16 – 19 år.
Som opsummering er målene som følger:
1. Træningsmiljø
Inden for de næste 4 år skal vi skabe et miljø socialt og træningsmæssigt, så 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.
2. Forældregruppe (+udvalg)
Arbejdet i bestyrelsen skal uddelegeres til ad hoc udvalg, og der skal være
velbeskrevede og velafgrænsede opgaver for udvalgene. Disse udvalg skal være i
drift snarest og senest inden for 2 år.
3. Trænere og hjælpere
Der skal sikres at der er trænere/hjælpere nok i forhold til antal fremmødte børn.
Der tilbydes relevante træner – og dommerkursus.
4. Stævnekultur
Der skal være en kultur i klubben om, at man i de yngste grupper deltager i
stævner, indendørs bla. Kronborg Games og udendørs bla. pointstævner og
Nordsjællandsmesterskaber. De lidt ældre deltager desuden i Østdanske, LTU og
evt. DTU. Desuden at vi arbejder på at stille så mange stafethold som muligt og
deltager i mulige konkurrencer/stævner, der har stafetter på programmet.
5. Træningskultur (rød tråd)
Der skal være en rød tråd fra børnetræningen og op gennem grupperne som skal
skabe alsidighed og dynamik inden for alle øvelser inden for de næste 4 år.
Det er et indsatsområde, der i samarbejde med Henning og trænerstaben, skal
arbejdes på at få etableret.
Mette Lendal har tilbudt at stå for stævnetilmelding mm. Der er endvidere nogle
tanker omkring at få facebooksiden som informationsforum op at køre.

Esben, er stadig med omkring Nordsjællandsmesterskaber og UP-stævne og
Preben sørger for statistik opdatering.
Super dejligt og tak for det til alle.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få flere opgaver uddelegeret.
Økonomi og samarbejde med diverse
Vi fastholder fortsat et stabilt økonomisk fundament, selvom vi har brugt lidt flere
penge på træningsaktiviteter og indkøb af flere redskaber. Det er fortsat lykkedes
at få flere af vores unge atleter til at hjælpe med træningen for de yngre grupper.
Tak til David, Rasmus, Amalie og frem til sommerferien 2013, Mads og Jakob.
I 2013 har vi afviklet 2 succesfulde løb: Slotsstistafetten og Gribskovløbet. Begge
med mange deltagere. Løbene er med til at skabe klubbens økonomiske
fundament. Vi har med succes afholdt atletikskole på Hillerød Stadion i uge 32 i
samarbejde med Dansk Atletik Forbund.
Sportslig
I 2013 har FIF Hillerød Atletik høstet medaljer for topplaceringer ved
Nordsjællandske mesterskaber og østdanske mesterskaber, samt ved DGI
landsmesterskaber.
Og for veteranernes vedkommende både ved østdanske, danske, VM indendørs
og EM udendørs.
I 2013 deltog vi i veteranholdturneringen, hvor vi dannede et hold sammen med
Helsingør. Vi kvalificerede os også til finalestævnet i Odense. Dette samarbejde er
begge parter indstillet på at fortsætte også i 2014
Træner og træningsfaciliteter
På trænersiden har vi for yngste gruppe Henning Brandt som gennemgående
træner og indtil 1.10.13 Thomas Kristiansson for ældste gruppe.
Udendørs har vi nydt faciliteterne på Hillerød Stadion og det fine samarbejde med
personalet på Hillerød Stadion. Efter megen møje og besvær er det ”næsten”
også lykkedes at få retableret kastegården på den lille grusbane. Håber det sidste
kommer på plads snarest.
Indendørs har træningen foregået i Hillerødholmshallen og i Frederiksborg
Centeret i sæsonen 2012-13. I sæsonen 13 – 14 træner vi kun i
Hillerødholmshallen. Det har været positivt at være det samme sted, dog er
tidspunktet start kl. 16 ikke optimalt for alle. Vi vil fremadrettet søge om
træningstid i Hillerødholmshallen for 2014 –15.

Vi har i forbindelse med de nye planer om ombygning i Frederiksborg Centeret ny multihal, gjort kommunen opmærksom på, at vores behov for indendørs
atletikfaciliteter bliver tænkt med.
Sportslige højdepunkter.
Indendørs:
Veteraner M 70 Flemming Orneborg, Sølv ved VM i San Sebastian i 5-kamp.
Dansk mester i 5-kamp. Også dansk mester i 50 m hæk, længde, 3-spring og 3
kamp.
Veteraner M 50 Knud E. Pedersen, Dansk mester i 5-kamp. Også dansk mester
i 50m, 50 m hæk, længde, 3- spring og 3 kamp. Blev nr. 6 i 5-kamp ved EM inde
i San Sebastian.
Veteraner M 40 Andre Flor i 50 m løb.
Veteraner M 35 Hentie Swiegers i kuglestød.
Veteraner M 30, Esben i 50 m og længde.
Udendørs:
Pige 11 år, Victoria Lendal, landsmester DGI i længde.
Veteraner M 70, Flemming Orneborg, VM bronce ved VM i Porto Alegre,
Brasilien i 10-kamp samt dansk mester 100 m, 200 m, 80m højde , længde,
spydkast, 10-kamp og i kaste -5-kamp.
Veteraner M 50, Knud E. Pedersen, nr. 5 ved VM i Porto Alegre, Brasilien i 10kamp samt dansk mester i 100 m. hæk, 10-kamp, højde- og længdespring.
Veteran M40, Andre Flor i 100 m og 200 m.
Veteran M35, Hentie Swiegers i Stangspring
Stævner og arrangementer
Indendørs har klubben deltaget i stævner i Snekkersten og Malmø. Udendørs i
veteranholdturneringen, samt forskellige pointstævner.
Vi har deltaget i en række ungdomsstævner, Øst mesterskaber og
Nordsjællandsmesterskaber og deltaget i DM for veteraner.
Klubben har for veteranernes vedkommende deltaget i VM ude Porto Alegre og
EM inde (San Sebastian)
Vi har i årets løb arrangeret stævner på Hillerød stadion for ungdom og
veteraner.

Slotsstistafetten i slutningen af august (13. gang med rekord deltagelse, 313 hold
á 4 løbere, så ca 1250 deltagere) i samarbejde med FIF Orientering, samt
Gribskovløbet, søndag i uge 42 (gang nr.41 med ca. 1000 deltagere) er vigtige
arrangementer for at skaffe økonomi til klubben.
Alle disse arrangementer kan kun lade sig gøre med opbakningen fra atleter og
forældre samt aktive hjælpere – Stor tak for denne hjælp.
Også stor tak til Nordea for sponsorat som hovedsponsor til Gribskovløbet og til
Biogen til Slotsstistafetten.
Øvrige
Der skal også lyde en stor tak til personalet på Hillerød Stadion. De er altid
behjælpelig med at løse de udfordringer der er.
Til slut en stor tak til atleter, forældre, sponsorer og øvrige, der på den ene eller
anden måde støtter FIF-Hillerød Atletik.
På bestyrelsens vegne
Knud E. Pedersen/Formand

