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Dansk Atletik Forbunds årsmøde 28. oktober 2018 

Sinatur Hotel, Nyborg  

 

Beslutningsreferat 
DAF formand Karsten Munkvad byder velkommen til alle fremmødte, og hilser navnlig velkommen 
til Martin Borch, forbundets konsulent fra Danmarks Idrætsforbund, samt til den store gruppe af 
unge klubledere, der meget glædeligt har taget mod invitation til at deltage ved Atletikkens 
Årsfest.  
 
Forsamlingen indleder med at mindes venner fra atletikken, der er gået bort i det forgangne år: 
Peter Woidemann 73, Mogens Weinreich 81, Jette Schmidt 76, Sigfred Kristensen 77, Bettina 
Romer 53. Der holdes et minuts stilhed.  
 

1. Valg af dirigent 
Willy Rasmussen vælges til dirigent af DAF årsmøde 2018 ,og det afklares at formalia vedrørende 
indkaldelse og offentliggørelse af materiale er varslet rettidigt.  
 

2. Valg af stemmetællere 
Finn D. Andersen, Niels-Chr. Bendixen og Kirsten Bergmann vælges til stemmetællere.  
 

3. Godkendelse af stemmeberettigede 
Der er 64 deltagere i salen, heraf er 38 stemmeberettigede.  
 

4. Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse 
Den mundtlige beretning i år formidles i form af en Q&A session, hvor Søren Munch interviewer 
Karsten Munkvad. Den interviewede årsberetning streames af AtletikTV og kan ses HER:  
Af skelsættende oplevelser i året nævnes Royal Run og galla-invitation fra Kongehuset; Skole OL 
finalen i Aarhus og at opleve begejstringen hos det kvindelige stafethold ved EM.  
Atletik har det hele – fra øverste elite til de der går en Royal Run mile. Men vi er for få til at dyrke 
skel og må fokusere på samarbejde; lige fra de små klubber over den professionelle elite, til 
tværidrætsligt samarbejde. Så vores opgave er at skabe muligheder – muligheder for at invitere 
flere ind i atletikken og mulighed for mere innovation, også på banen og ved danske 
mesterskaber.  
 
Efter interviewet er der lejlighed til at kommentere den mundtlige beretning fra talerstolen:  

• Mona Carlsen, IK Olympia Maribo: Det kan være svært for små klubber at trænge igennem, så 
gerne mere opmærksomhed på små klubber; og vi skal også være bedre til at fortælle, hvad vi 
har af atleter og stævnetilbud.   

• Kirsten Bergmann, Herning GF A/M: I taler om at lukke op. Vær dog opmærksom på at stadions 
er kommunale faciliteter. Forbund skal ruste klubber, fx gennem uddannelse af trænere. 
Ønsker smidigt stævneprogramel, så IT-systemer er let tilgængelige for klubberne.   

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDanskAtletikForbund%2Fvideos%2F2156732297925120%2F&show_text=0&width=560
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• Vagn Kildsig, Dianalund Motion: Meget inspireret af beretningen. Har skabt en gruppe 
motionsløbere, der idag er kommet ind på stadion og får øjnene op for tekniske discipliner 
også. Opfordring til, at klubber præsenterer deres alsidige træningstilbud.  

• Martin Roald-Arbøl, Hvidovre AM: Internationalt er der stor respekt om det arbejde, der 
foregår i dansk atletik. Et sted vi skal blive dygtigere, er at udvikle mottoet ’your sport for life’, 
meget gerne på tværs af klubber; for hver klub kan ikke dække alle områder på discipliner, 
alders- og målgrupper. Potentiale i at åbne op og synliggøre, at den mangfoldige 
idrætsudfoldelse er atletik alt sammen.  
Teknisk komite vil i 2019 videreuddanne gruppen af teknisk delegerede til at udvide 
jurypaneler og NTO-korps.  

• Jesper Breum, Roar Atletik: bekymret for om vi i mangfoldigheden og udvidelsen med bl.a. 
OCR og bobslæde bliver en ’rodebutik’. Skal vi hellere rette fokus på vores kerneprodukt: løb, 
kast og spring?  

• Peer Bagge, Korsør AM: Bekymret for, at eliteudøvere siger farvel til klubben, hvis 
baneatletikken åbnes op. Skole OL er ikke nok til at holde fødekæden i gang ift. rekruttering.  

• Kirsten Bergmann, Teknisk komite: DAF administration har en stor kapacitet på området for 
stadionfaciliteter, både traditionelle og utraditionelle.  

• Finn D Andersen, Rødding Atletik: At give friere rammer giver mulighed for at invitere Skole OL 
deltagere med til stævner, fx vestdanske ungdomsmesterskaber. Så her ses et 
rekrutteringspotentiale.  

 
Svar på ovenstående indlæg:  

• Karsten Munkvad: Det er ikke forbundets opgave at spænde ben; vi skal selvfølgelig ikke bare 
fjerne det der virker, men skal være i dialog og udvikle så vi netop bliver flere.  
Mangfoldigheden skal ikke tage noget fra nogen, og der gives ikke køb på kerneydelsen. 

• Jakob Larsen: Det er planen, at Roster skal være omdrejningspunkt for vores 
resultatformidling, og at de lancerer stævneadministration 1. kvartal 2019. Foreløbig vil vi dog 
gerne køre parallelt med Mars, men forventeligt er, at Roster i gang i løbet af 2019.  

• DAF lancerede i forbindelse med rekrutterings- og fastholdelsesprojektet ”100 nye trænere” 
og uddannede I projektforløbet 168 nye trænere. DAF skeler til IAAF uddannelsesstruktur, der 
er under revision, så pt. er vi i en afventende position med hensyn til træneruddannelse.  

• Karsten Munkvad: I relation til bekymring omking klubskifter, så skal vi blive bedre til at 
samarbejde, huske, samt anerkende klubbernes arbejde indbyrdes; og fx lave aftaler om 
klubskifte som det ses I fodboldens verden.  

Til afrunding opfordrer Karsten til, at klubberne deltager ved Skole OL’s børnepolitiske topmøde i 
forbindelse med Skole OL-finalen. 
Den samlede årsberetning, skriftlige suppleret med mundtlige godkendes enstemmigt.   
 
 

5. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab for 2017 til godkendelse 
Regnskab for 2017 fremlægges af direktør Jakob Larsen. Regnskabet viser et meget 
tilfredsstillende årsresultat på kr. 396.000,- i overskud. Det er en 15 % stigning i samlede indtægter 
og en større egenkapital en længe.  
Der ligger en væsentlig økonomi herudover, i penge der er rejst ifm. Copenhagen Half og Royal 
Run.  
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Afvigelser til bemærkning:  
• Vi har i dag en regnskabspraksis der afviger fra budgetpraksis, hvilket bl.a. betyder, at BDFL og Skole OL 

tilskud er grupperet under DIF, mens udgiften på projekterne er placeret andetsteds. Tilsvarende i 
forhold til brugerbetaling  på elite, qua anden regnskabspraksis i Team Danmark.  

• Under omkostninger ses et underforbrug på Elite, idet et planlagt udviklingstiltag på endurance-område 
blev udsat.  

• AtletikTV er iværksat tidligere end først planlagt, for at være rustet til VM Cross forår 2019.  

Regnskabspræsentation kan ses på DAF hjemmeside under årsmødematerialet: Regnskab 2017 
 
Kommentar til regnskab 2017:  
Martin Roald-Arbøl, HvAM: I Årsrapporten bør organisationsbetegnelser tilrettes de korrekte, fx 
Idrætsudvalg. Forbundet råder stadig over midler i en Øst pulje og en Elitepulje; (hhv. 111tkr. og 
73tkr.)  
Regnskab 2017 godkendes herefter enstemmigt.  
 
 

6. Bestyrelsen fremlægger status på Strategiplan  
Status på DAF 4-årige strategiplan 2018-2021 er indeholdt i den skriftlige beretning med særskilt 
status for hver af de 5 strategispor. Jakob Larsen laver en kort supplerende præsentation, der kan 
ses på DAF hjemmeside: Status Strategiplan  
 
Kommentar til strategistatus:  
Jens B Christensen, Aarhus 1900: Spørgsmål til elitearbejde – hvad gør vi for at rekruttere og 
fastholde trænere? Har vi en strategi for at tackle elitearbejde; kunne det tænkes at egenbetaling 
for at være eliteaktiv er det dobbelte af i dag? Spørger vi vores eliteaktive, hvad deres idræt må 
koste – økonomisk, tidsmæssigt?  
Til svar opfordrer Karsten Munkvad til dialog om emnet.   
 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
Svend L Christensen introducerer forslag 1-3, der handler om at åbne atletikken op, lempe regler 
og give muligheder for at få mange flere med. 
 
Forslag 1 DAF Love 
Forslaget skal vedtages med 2/3 flertal, dvs. flertal med 26 stemmer for til at ændre i lovene.  
Resultat af afstemning: 3 blanke stemmer, ingen imod. Forslag vedtages med 35 stemmer. 
Kommentarer inden afstemning:  

• ’Opstillede kriterier fra konkurrencearrangøren’ kunne som eksempel være, at der arrangeres 
et stævne forbeholdt medlemmer af DAF forening.  

• I forslaget forudsættes medlemskab af en DAF forening for at sætte dansk seniorrekord, U23, 
U20 og U18 rekord. Dette for foreløbig at sikre en udøverkontakt i form af foreningstilknytning 
for disse grupper. Der indgås dialog med ADD om retningslinier. 

• Alle deltagere, uanset klubtilhør er underlagt atletikreglementet. Sker det at en helt ny ukendt 
udøver sætter dansk rekord, vil der være forhold, der skal afklares. 

http://dansk-atletik.dk/media/2171552/DAF-Regnskab-2017.pdf
http://dansk-atletik.dk/media/2171558/status-strategiplan-aarsmoede-2018.pdf
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• Hvordan med forsikringsforhold udenfor forening? Og betalingsforhold? Statistikforhold? 
GDPR? 
Under de kollektive idrætsforsikringer er arrangør i ansvarsforsikringen dækket overfor 
trediemand, så det bør ikke være et problem.  
Det er muligt for arrangør at sætte differentierede deltagergebyr. 
Der vil ved arrangementet skulle oplyses om GDPR regler. For Foreningsmedlemmer er dette 
er i dag klaret via deres medlemskab.  

• Mht. nationalitet ved tilmelding, vil de anmeldte persondata tages for pålydende; tilsvarende 
som det i dag foregår udenfor stadion.  

 
 
Forslag 2: Startret & klubskifte 
Resultat af afstemning: 3 blanke stemmer, ingen imod. Forslag vedtages 
Kommentarer inden afstemning:  
• Ønske om tydeligere definition af ’holdløb og andre holdkonkurrencer’ i 1.2.1. 

• Hvordan styres det I forhold til World Ranking-system, hvis man stiller op for flere forskellige formelle 
grupper og foreninger?  

Jakob Larsen: Vi kigger på de fremsatte spørgsmål og kommentarer. Indholdsmæssigt afspejler 
forslagene i høj grad, det der allerede foregår udenfor stadion; samt ved børnestævner og 
Tracks fx. Spørgsmål om yde-yde-forhold er der opmærksomhed omkring.  

 
 
Forslag 3: Klubdragt & startnummer 
Resultat af afstemning: Forslag vedtages enstemmigt.   
Kommentarer inden afstemning:  
• Knud Høyer, Masters komite: Vedr. Startnummer 2.3.1 ‘I alle kast: Startnummer bæres på brystet’. Det 

bør være valgfrit om startnummer bæres på ryg eller bryst.  

Teksten er direkte fra Atletikreglementet, en national regel, så det skal i fald ændres deri.  
 
 
Forslag 4: Rekorder og bedstenoteringer 
Lovudvalgets ændringsforslag vedr. formulering godkendes som det forslag, der sættes til 
afstemning: ’Der føres årgangsspecifikke rekorder og bedstenoteringer fra og med 14 år til og med 
22 år’. Dermed fjernes 17.8 fra forslaget. 
Resultat af afstemning: Forslag vedtages enstemmigt.   
Kommentarer inden afstemning:  

• Charlotte Bomme, Børne-ungekomite motiverer forslaget: Vi følger ikke ATK ved at føre 
statistik, rekord- og bedstenoteringer for børn fra 12 år. Derfor foreslås, at der ikke føres 
statistik under 14 år. 

• Jakob Larsen: Vi kommer fortsat til at registrere resultater, men ikke nødvendigvis at 
offentliggøre dem.  

 
 



Dansk Atletik Forbund 
Idrættens Hus, Brøndby stadion 20 / 2605 Brøndby 

+45 4326 2308 / daf@dansk-atletik.dk 
www.dansk-atletik.dk 

 5 

Forslag 5: Rekordbestemmelser 
To ændringsforslag vedr. formulering godkendes som det forslag, der sættes til afstemning: 
Ændringsforslag til det fremsatte forslag:  
1) 3.2.2 Følgende slettes: ’Dette gælder dog ikke for løbeøvelser, der er kortere end 5000m ved 
danske seniormesterskaber, samt stævner der har international status.’ og  
2) 3.2.4 Følgende slettes: ’…med midlertidig bopæl i udlandet’.   
Resultat af afstemning: Forslag vedtages enstemmigt.   
Kommentarer inden afstemning:  

• Bent Bagge, fmd. Lovudvalget motiverer forslaget: Der er lavet nye overskrifter og søgt at gøre 
det lettere for læser at orientere sig i det omfattende afsnit. Desuden konsekvensrettelser jf. 
forslag 1 vedr. §6.  

• Ad. 3.3.2: Der tilføjes et e, i ‘mangekampe’, hvormed det sprogligt tydeliggøres, at kastemangekampe 
er inkluderet. 

• Årgangsrekorder skal konsekvensrettes jf. forslag 4.  
 
 
Forslag 6: Kontingent 
Resultat af afstemning: Forslag vedtages enstemmigt  
Jakob Larsen motiverer forslaget som en følge af forslag 1 og 2 om startret og klubtilhør. Forventet 
forslag om ny kontingentstruktur ved årsmøde 2019.  
 
 
Forslag 7: Nationale reklameregler, sponsoraftaler 
Resultat af afstemning: Forslag vedtages enstemmigt  
Jakob Larsen motiverer forslaget, der er en tilpasning til reel praksis, hvor der i dag så godt som 
ingen sponsoraftaler sendes til administrativ godkendelse. 
 
 
Forslag 8: Definitioner: Atletik i Atletikreglement, tilføjelse af OCR  
Jakob Larsen motiverer forslaget: Der afholdes DM i trailløb, så for denne del er det en tilpasning 
af praksis. Obstacle Course Racing har mange ligheder med atletikken, og vi vil gerne invitere OCR 
indenfor, da der ses gensidig fordele, hvor dansk atletik har mulighed for at vækst på et område 
udenfor den organiserede idræt. 
Resultat af afstemning: 1 blank stemme. Forslag vedtages 
 
 

8. Bestyrelsen fremlægger budgettet for indeværende år til orientering samt forslag til  
rammebudget 2019, herunder som et særskilt punkt kontingent til godkendelse 
Jakob Larsen præsenterer forslag til rammebudget 2019, der fremviser et positivt slutresultat på 
kr. 97.000,-, med indtægter 23.434tkr. omkostninger 23.337tkr. Bestyrelsen skal vedtage 
detailbudget inden årsets udgang. 
Bemærkninger:  

• Komitebudgetter er reduceret idet beløbsrammen ikke er nået de seneste 4 år; dog  tilføjes 
kommentar om, at ved de rigtige ideer, er der vilje til at drøfte rammen.  

• Skole OL er der fundet hovedparten af finansieringen til, men der udestår endnu noget.  
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Kontingent: Jf. det vedtagne forslag 6 ovenfor.  
Uden yderligere kommentarer godkendes rammebudgettet for 2019  
 
 

9. Valg i henhold til DAF’s love §12 
Bestyrelse 
• Karsten Munkvad: Genvælges som formand for 2 år 

• Svend L Christensen: Genvælges som næstformand for 1 år 

• Mikkel Hansen: Genvælges som bestyrelsesmedlem for 2 år 

• Søren Munch: Genvælges som bestyrelsesmedlem for 2 år 

• Bent Jensen: Vælges som bestyrelsesmedlem for 2 år 

 
Svend L Christensen ridser komitestrukturen op omkring mulighederne for at supplere sig løbende 
og for at blive tilknyttet ’særinteresser’ i projektgrupper.  
Tanja Ravnholt og Mikkel Hansen inviterer til at indgå i komitearbejdet, hvis man har ønsker om at 
tage del i udviklingen på børne-unge eller seniorområdet. Henvendelser er meget velkomne!   
 
Børne-ungekomite 
• Ingen opstiller til komiteen og der er følgende vakant plads for hhv. 2 og 1 år.   

 
Seniorkomite  
• Andreas Jeppesen: Genvælges som komitemedlem for 2 år 

• Vakant plads for 1 år.  

Dan Olesen, AGF tilkendegiver interesse for at høre nærmere om seniorarbejdet. Mikkel Hansen 
tager kontakt efter årsmødet.  
 
Masters Komite 
• Thomas Andersen: Vælges som komitemedlem for 2 år 

 
Teknisk Komite  
• Kirsten Bergmann: Genvælges som komitemedlem for 2 år 

 
Appeludvalg 
• Thomas Thomsen: Genvælges som udvalgsmedlem for 2 år 

• Leif Vincentsen: Genvælges som udvalgsmedlem for 2 år 

• Martin Roald-Arbøl: Genvalgt som suppleant for 1 år 

 
Intern revision 
• Peer Jensen: Genvælges som intern revisor for 1 år 

• Henning Blok Madsen: Genvælges som intern revisor for 1 år 

• Vakant suppleant 

 
Ekstern revision 
• EY: Genvælges som ekstern revision for 1 år  
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Karsten Munkvad retter en stor tak til afgående komitemedlemmer for deres tid og engagement i 
DAF komitearbejde. Det store frivillige arbejde de har lagt i heri er meget påskønnet i bestyrelse 
såvel som i administrationen!  
Tak til: Annette N Jensen, fratrådt seniorkomiteen, Anne-Line Mørck, Charlotte beiter Bomme og 
Gunnar Møller alle fratrådt Børne-ungekomiteen.  
 
 

10. Eventuelt  
Hørsholm Atletik og Motion ”Hjortens” legat 
På vegne af legatudvalget, der i år bestod af Niels Chr. Bendixen fra Holte Atletik, eliltechef Bo 
Overgaard og souschef Kirse Ellegaard, offentliggør Niels-Chr. årets tildeling af Hjortens legatstøtte  
til to af de fire ansøgere.  
• Greve Atletik tildeles kr. 17.000,- til at udvide samarbejde med andre klubber, samt skabelse af 

solidt træningsmiljø med fokus på bredden.  
• Hvidovre AM tildeles kr. 13.000,- til at skabe hold for en aldersgruppe, der er svær at 

fastholde. Klubben lægger vægt på at lære og at lære fra sig, hvilket anses som et vigtigt 
formål. 

De to afviste ansøgninger grundes i, at der er ansøgt til individuel atletstøtte, og ikke kommer en 
større gruppe til gode, som er legatets formål.  
Af årets pulje resterer 20.000kr. der hensættes til næste års uddeling.   
 
VM Cross 
Jakob Larsen præsenterer rute og event for IAAF/Mikkeller World Cross Country Championship, 
VM Cross 30. marts 2019. Vi håber at se alle klubber i Aarhus til næste forår til DM ungdom Cross 
stafet, til Course side Club zone og Mass race. Præsentation kan ses på DAF hjemmeside VM Cross    
 
Visuel identitet 
Bestyrelsen har tidligere på året varslet ny visuel identitet i form af nyt logo og navnet Dansk 
Atletik – uden Forbund. Logoet er designet med tilpasningsmuligheder til løb, spring og kast, og 
med ny farvepalette. Desuden er der grafiske designs med brudstykker af logoet, der kan aktiveres 
fx i merchandise-sammenhæng. Implementering forventes i løbet af første kvartal 2019, og skal 
anvendes ved VM Cross. På DAF hjemmeside kan ses ny visuel identitet. 
 
 
Karsten Munkvad afrunder årsmødet for Dansk Atletik og siger stor tak til Willy Rasmussen for 
endnu engang at være her som dirigent. Karsten takker alle deltagere tilstede samt ansatte, 
ønsker god tur hjem og på gensyn.  
 
 
For referat Kirse Ellegaard – 02.11.2018 
 

http://dansk-atletik.dk/media/2176699/WXC.pdf
http://dansk-atletik.dk/media/2176696/Visuel_identitet.pdf
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