
 
 

 

FIF NYT 

 
Generelt:  

 - Nyt fra bestyrelsen 

 - Frivillige 

 - Trænere 

 - Klubbetalt Fysioterapi 

 - Smid tøjet 

 - Klubhus   

 - Etape København 

 - Nyt klubtøj  

 - Fortsættelse af strategiarbejdet  

Motion 

  - Styrketræning i motionsafdelingen 

  - Hold 5 er i gang 

  - GoRun og åben træning 

  - Morgen motionstræning 

Atletik 

 - Nyt i atletikken  

 - Elite/talent 

 - Eltid 

__________________________________ 

Nyt fra bestyrelsen 

Kære alle, 

Vi er en klub med mange frivillige og med rigtigt 

mange tiltag i gang. Det betyder, nogen gange, at 

der bliver løbet ufatteligt stærkt, men også at man 

glemmer eller nedprioriterer kommunikationen om 

hvad der sker i klubben - for jo, der sker rigtigt me-

get. 

Det er vores ambition, at vi udsender et nyhedsbrev 

cirka hvert kvartal - med en fast frekvens, kan det jo 

være at omfanget bliver en smule mindre fremadret-

tet - vi undskylder på forhånd denne omfattende 

version. 

Vi er en klub, der er dybt afhængige af frivillige, og 

det skal vi huske på. Vi oplever i bestyrelsen en øget 

vilje til at hjælpe til, hvilket er enormt dejligt og det, 

der skal til, for at vi udvikler klubben til at blive end-

nu bedre på alle fronter. 

Vi er en klub, der er fokuseret på bredden, og bedre 

rammer for bredden vil altid være et indsatsområde. 

Men vores elite, talenter og “boblere” fylder heldigvis 

mere og mere, hvilket kræver, at vi hele tiden arbej-

der med balancen mellem de to. 

Vi håber, at I vil tage Jer tid til at kigge nyhedsbrevet 

igennem. 

Skulle der opstå ideer, spørgsmål eller kommentarer, 

så tøv ikke med at tage fat i os. 

Med håbet om en fortsat god sommer til alle og med 

forventning om et resterende 2017 i hyggeligt sam-

vær med hinanden og fortsat udvikling af klubben. 

/Bestyrelsen 

Frivillige 

Uden vores frivillige var der hverken motionsløb (og 

tilhørende afgørende indtægter til klubben) eller 

atletikstævner. De frivillige er den første af to grund-

sten i klubben. 

For at fejre de frivillige, blev der i juni afholdt grill-

fest for ungdomsafdelingen og deres forældre på 

stadion med næsten 100 deltagere og en festmiddag 

i Frederiksberghallerne for seniorafdelingen. 

Begge dele var en stor succes, og vi er sikre på en 

gentagelse af markeringen, uden at lægge os fast på 

at formatet ikke kan blive ændret. 

Vores Trafik Officials er den største kilde til indtægter, 

og vi mangler mange flere. Uddannelsen varer en 

hverdagsaften og en formiddag/eftermiddag en lør-

dag, og som Trafik Official får man desuden et før-

stehjælpskursus betalt af klubben. Desuden opnår 

man som Trafik Official langt større fleksibilitet for 

det frivillige arbejde, da der er flere dage at vælge 

imellem, ifht. de øvrige frivillige opgaver ved vores 

motionsløb - man skal ikke hjælpe flere dage, men 

kan vælge dage, der bedre passer ind i ens kalender. 

Desuden er der generel mangel på Trafik Officials, så 

hvis du vil gøre en afgørende forskel, ikke blot for 

klubben, men også motions Danmark, så meld dig til. 

Vi forventer at afholde kursus i det kommende vin-

terhalvår. 

Når vi taler om frivillige, er det vigtigt ikke at nævne 

navne - alle deltager med de kompetencer og den tid 

man nu har til rådighed. 

Vi vil dog gøre en undtagelse her. René har efter et 

par menneskealdre som frivillig i stort set samtlige 

sammenhænge i klubben, valgt at træde tilbage fra 

de sidste officielle poster, og begynde at dyrke ver-

denen udenfor FIF en smule. René er en institution i 

FIF og tak for indsatsen kan ikke siges højt nok. 
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Trænere 

Vores træner-teams er den anden af de to grundsten 

i vores klub og er den primære årsag til at vores 

medlemmer træner flittigt og bliver ved med at være 

medlemmer. 

Det er med stor fornøjelse af vi ser utallige festlige 

Facebook-opslag, gennemførsel af mini-træningslejr, 

sommer træning og andre tiltag, der alene sker på 

grund af frivilligt initiativ fra trænerne. Bliv endeligt 

ved med dette! 

Vi har i klubben et princip om, at alle vores trænere 

skal have relevant uddannelse og de, der starter uden 

uddannelse, uddannes hurtigst muligt efter start. 

Dette fokus fortsætter. 

 

Klubbetalt Fysioterapi 

Der blev tidligt på foråret etableret fysioterapi én 

gang ugentligt for medlemmer ved fysioterapeut 

Christian Jepsen. Der har været fuldt booket hver uge 

bortset fra slutningen af juni måned, og vi har derfor 

besluttet at fortsætte med dette tilbud, indtil videre 

indtil nytår. 

Det bliver hver onsdag kl 17.30 – 19.00 med start 23. 

august. Tider bookes direkte hos Christian; christian-

pjepsen@gmail.com. Tider er primært tænkt til ind-

kredsning af problemstilling samt vejledning om 

øvelser.  

OBS: Hvis du allerede er i et skadesforløb eller hvis 

problemstillingen kræver et udbygget behandlingstil-

bud, så samarbejder FIF med speciallæge Lillian Tobin 

(se hjemmesiden under FIF Klubinfo/ Idrætslæge). 

 

Smid tøjet løbet 

Den 7. maj stillede ca. 50 frivillige FIF’ere op til afvik-

ling af Smid tøjet løbet ved Langelinie. Alt klappede 

perfekt, men der var desværre ikke så mange løbere 

– ca. 250. Det er ikke afgjort, om vi stiller op næste 

år; belønningen skal modsvare indsatsen.  

 

Etape København 

FIF stod igen i år for afvikling af tre etaper af Etape 

KBH – et maraton over fem dage. Vi samarbejdede 

med DGI om, at ruterne blev lagt så godt som muligt 

ift. Trafikændringer. Udover at levere 20-45 vejvisere 

på hver af de tre dage, leverede FIF også Trafik Offi-

cials (som udgør en vigtig del af klubbens indtjening 

udover kontingenter). Tovholdere på opgaven var 

Ralph, Peter og Pernille fra Motionsafdelingen. Flere 

FIF’ere valgte at løbe en eller alle etaper. 

Det gik rigtigt godt og fra bestyrelsen skal lyde et 

stort rungende tak til alle jer FIF’ere, der deltog (med 

eller uden familieopbakning). Vi kunne ikke gøre det 

uden jer, og vi synes selv, at det faktisk også var 

rigtigt hyggeligt. Som altid var løberne og DGI super 

glade for vores optræden og engagement. Allerede 

nu er det blevet besluttet, at vi igen næste år er til 

stede, og vi får vores helt egen rute på Frederiksberg, 

hvis kommunen da ikke spænder ben, men mon   

 

Klubhus 

Vi er gået sammen med Parasport (og måske SAGA) 

om at se, om det er muligt at etablere et egentligt 

fælles klubhus på det grønne stykke mellem stadion 

og Sønderjyllands Allé. Der er tale om et meget lang-

sigtet projekt, og vi får uvurderlig hjælp til dette fra 

Oliver, der er far til et medlem i ungdomsafdelingen. 

mailto:christianpjepsen@gmail.com
mailto:christianpjepsen@gmail.com
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Nyt klubtøj 

Vi har efter en stor indsats fundet en ny klubtøjs-

leverandør, efter vi opsagde aftalen med Verge. Vi 

har fået lavet en rigtig fornuftig aftale med Craft og 

den første “prøvedag” er allerede afholdt. 

Vi håber, at alle bliver glade for kollektionen der, 

designmæssigt, til forveksling ligner det, vi havde fra 

Verge. 

En kæmpe tak til Claus Ulnits for, med næb, kløer og 

uanede timer, at få dette på plads på rekordtid. 

Esben og Ralph fra bestyrelsen vil, fremadrettet, stå 

for dialogen med Kaiser og Craft. 

Bemærk, at vores rabataftale med Kaiser er fastholdt, 

så alle medlemmer får fortsat 20% ved køb hos Kaiser 

Sport på Frederikssundsvej. 

 

Fortsættelse af strategiarbejdet og konkretisering 

af målsætninger 

Bestyrelsen har tidligere udarbejdet en mission, vision 

og målsætninger for klubben. Disse er vi i gang med 

at finpudse og målet er, at vi kan kommunikere en 

revideret version engang til efteråret. 

 

-------MOTION------------------------------------------ 

Styrketræning i motionsafdelingen 

Styrketræning vil fremover være et fast tilbud. Op-

startstid og sted følger på mail. Det er fortsat Peter, 

træner for hold 4½, der vil stå for det. Planen er, at 

det vil foregå udendørs i sommerhalvåret og inden-

dørs resten af tiden.  

 

Hold 5 er i gang 

Efter grundig evaluering af de seneste begynderhold 

og vores lave succesrate ift. at fastholde nye løbere 

har i igangsat et fast hold 5. Der tages hensyn til den 

enkeltes kunnen og behov. Træningen er mandag og 

torsdag kl 17.30 samtidig med de øvrige motions-

hold. Alexander er komme godt fra start med en 

håndfuld løbere samt flere af vores skadede løbere.  

 

Gorun og åben træning 

I samarbejde med DGI og FIU er vi gået ind i to pro-

jekter; GoRun og Åben Træning. 

Første GoRun (lørdagsløb eller gåtur 2,5 til 5 km) løb 

af stablen i april med få deltagere fra Fr. Berg Kom-

mune og FIF. Desværre har det været meget svært at 

tiltrække deltagere til denne form for aktivitet, der 

ellers har været en stor succes i provinsbyerne. Vi har 

fået enkelte løbere til FIF, men havde gerne set flere 

deltage og derved få en del af disse til at tilmelde sig 

FIF. Vi evaluerer senere med DGI/FIU, hvad der skal 

ske med projektet. 

Åben træning har derimod været en succes – ikke 

mindst efter vi har promoveret og boostet denne på 

Facebook til mange løbeinteresserede på Frederiks-

berg og omegn. Derved har vi støt haft nye løbere på 

træningsbesøg om mandagen, og flere af disse har 

efterfølgende meldt sig ind i FIF LØB og vi har inkl. 

det nye hold 5 fået ca. 40 nye løbere siden februar, 

så vi nu er ca. 140 løbere. 

Vi har yderligere i samarbejde med DGI/FIU åbnet op 

for Åben træning Trail en gang månedligt den sidste 

lørdag i måneden. Træner Thomas har stået for inspi-

rerende ture ved Furesøen og Rude Skov, hvor der 

efterfølgende har været hygget med kaffe, kakao, 

kage en masse og en svømmetur i Furesøen. Pga. 

Esrum Sø Rundt sidst i august er åben træning Trail 

for august flyttet frem til den 12. August, hvor turen 

går til Kullen i Sverige 

(se nærmere på facebook under gruppen FIF Løb 

Vi har med midler fra kommunen i ryggen fået mu-

lighed for at uddanne ekstra trænere i 2017. Marlene, 

Ralph, Anette H, og Susanne Y vil således kunne 

springe til og være vikarer eller assistenter – hvilket vi 

forventer især vi være tilfældet, når vi har Åben træ-

ning hver mandag kl 17.30, hvor alle, der har lyst, 

udefra kan træne med i hele 2017.  

GoRun for alle, der vil gå eller løbe den 2,5 km lange 

rute 1 eller 2 gange, afholdes første lørdag i hver 

måned kl 9.30. Mødested: stadion. Der vil altid være 

en træner koblet på GoRun.  

 

Morgenmotionstræning 

Åben morgentræning med træner Anette hver ons-

dag er forlænget september med. Træningstidspunkt 

rykkes til kl 6 – 7 fra 1. juli, for at imødekomme at 
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flere kan nå med inden arbejde. Mødested er som 

altid på stadion. Så kom glad – og tag en ven med   

 

-----------ATLETIK------------------------------------ 

Nyt i atletikken 

På atletiksiden har vi gennem det seneste år haft 

problemer med at skaffe trænere, og vi arbejder 

derfor på at forbedre vores netværk. Samtidig er Poul 

Beck i gang med at lægge sidste hånd på det, vi 

kalder “Den røde tråd”, så vi sikrer, at de forskellige 

atletikhold får trænet de øvelser, der hører til deres 

aldersgrupper og tilsvarende sikre træningsøvelser og 

den rette kombination mellem træning og leg på de 

forskellige ungdoms- og børnehold.  

Atletikken er også blevet styrket i bredden af øvelser, 

med opstarten af stangspring og ansættelse af Allan 

som tværgående kastetræner. Stangspring trænes af 

en frivillig forælder til to medlemmer i ungdomsafde-

lingen. 

Som følge af Renés udtræden af bl.a. Ungdoms- og 

stævneudvalget, har 8 forældre til medlemmer i ung-

domsafdelingen meldt sig til udvalget. 

Der er allerede blevet gennemført 2 stævner og 1 

uges sommeratletik. Det er superfedt at mærke den 

opbakning, der er i og til udvalget, og vi er helt sik-

ker på at vi vil se en rivende udvikling i ungdomsaf-

delingen - der er bare lige en hulens masse praktiske 

opgaver, der skal læres og gennemføres først. 

Vi mangler temmeligt mange uddannede dommere, 

som vi skal have på plads inden ude-sæsonen i 2018. 

Forældre til medlemmerne i ungdomsafdelingen 

bedes kraftigt overveje at melde sig til dette, når 

mere konkret info udsendes efter sommerferien. 

 

 

Elite/talent 

Mathilde Kramer har i år løbet den 2. bedste tid no-

gensinde af en dansk kvinde på 100 meter, og det 

bliver spændende at følge hendes projekt mod OL i 

Tokyo om tre år. 

Mohamed var udtaget til VM i Para-atletik i London 

på 800m 1500m og 5000m i juli måned. Han satte PR 

på alle tre distancer! - 50 sekunder på 5000 M. 

Både vores kvinde og herre Danmarksturnerings-hold 

har kvalificeret sig til kampen om oprykning til Elite-

divisionen. Denne kvalifikation finder sted 10. sep-

tember i Esbjerg for begge hold. 

Vi ser derudover en række rigtigt flotte resultater 

både på de længere løb hvor motionsafdelingen 

oftest er deltagerne samt på atletik-siden. 

Bestyrelsen har derfor igangsat et arbejde med at 

etablere en egentlig elite- og talentpolitik. 

Denne politik vil have sit fokus på alle løbsdistancer 

og de tekniske atletik discipliner og vil gælde for 

medlemmer helt ned til 16 eller 17 år. 

Vi har allerede et par sponsorer til dette koncept, og 

arbejder på at etablere samarbejde med endnu flere 

partnere. Mere om dette når der er nyt. 

 

Eltid 

Vi har, sammen med Parasport, fået et eltidsanlæg til 

atletik stævner uden det har kostet klubben en krone, 

takket være meget gavmilde bidrag fra medlemmer, 

venner af foreningen, Frederiksberg Idrætsuni-

on/Frederiksberg Kommune og ikke mindst Nordea 

Fonden. 

Anlægget tages i brug første gang den 24. august til 

stævne på stadion, og der er 4 frivillige forældre til 

medlemmer i ungdomsafdelingen, der har meldt sig 

frivilligt til at uddanne sig i og betjene anlægget. 

Anlægget leveres uden storskærm, da en sådan ko-

ster nogenlunde det samme som selve eltiden. 

Tina fra bestyrelsen arbejder på at øge klubbens 

indtægter via fonde og sponsorer, så måske engang i 

fremtiden vi kan finde pengene til dette og andre 

store ønsker. 


