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Vi er Dansk Atletik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Meget mere end tabe eller vinde. 
For alle, med alle, overalt, hele tiden – flere med! 
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Formandens indledning 
 
På blot 5 måneder leverede dansk atletik et 
internationalt berømmet VM Cross, et Royal Run 
med 82.000 deltagere, et Skole OL med over 
200.000 starter, 11 danske rekorder i olympiske 
discipliner, det højeste antal 
konkurrenceudøvere i mere end et årti, og et 
internationalt topløb, som ikke blot dannede 
ramme for den første verdensrekord i Danmark i 
35 år; CPH Half var også initiativtager til den ny 
internationale løbsserie SuperHalfs. 
 
Så naturligvis er vi midt i en atletikkens 
guldalder. Og samtidig er det lige så rigtigt at 
sige, at vi står med væsentlige udfordringer 
foran os. Den måske største udfordring er ikke 
omverdenen, men snarer at vi ligesom alle andre 
bevægelser gerne vil udvikling men ikke 
forandring. Men verden forandrer sig, og hvis vi 
skal bevare det bevaringsværdige, er vi nødt til 
at forandre os med den. 
 
På årsmødet 2018 vedtog vi et regelsæt, som 
skulle bane vejen for at få flere med i 
stadionatletikken. Der var naturligvis bekymring 
for om det ville påvirke foreningerne negativt. 
Det har ikke været tilfælde, og vi har fået flere 
med. Men der er stadig lang vej endnu før vi for 
alvor kan sige, at stadionatletikken er en let, 
måske den lettest, tilgængelige idræt. Det skal vi 
arbejde videre med, for det vil være afgørende 
for at bevare den idræt, vi alle holder af. 
 
Forandring prægede også VM Cross i Aarhus. Vi 
løb en risiko ved at lave VM på den måde vi 
gjorde. Meget lykkedes; vi arrangerede et 
fantastisk VM Cross, der af alle partnere blev 
rost til skyerne – også internationalt. ”I har 
reddet VM Cross” var et gennemgående tema. 
Om det er tilfældet, vil fremtiden vise, men 
faktum er, at VM i Aarhus har ført til, at der nu 
arbejdes seriøst i World Athletics for at få cross 
på OL-programmet i 2024 som test-event. Det 
var ikke sket uden Aarhus. 
 
Desværre var det ikke alt ved VM, som lykkedes. 
Vi formåede at holde omkostningerne indenfor 
budget, men finansieringsplanen fejlede, 
primært pga. utilstrækkelig tilmelding til 
motionsdelen. Dette har ført til et betydeligt 
underskud. Der pågår fortsat drøftelser med 
partnere om disponeringen heraf, men uanset 

hvad vil resultatet påvirke Dansk Atletik 
økonomisk.  
 
Vi har altid gerne villet skabe udvikling, frem for 
blot at tale om det. Det er jeg fortsat overbevist 
om er den rigtige tilgang, for vi har vist 
resultaterne gang på gang. Men det er ikke altid, 
at vi rammer rigtigt på alle punkter. derfor er 
frustrationen over økonomien naturligvis stor. 
 
Vi tror stadig på, at VM Cross vil bringe videre 
fremgang for dansk atletik med sig, præcis som 
VM Halvmaraton gjorde i sin tid. Dét værtskab 
førte til, at vi i dag har et af verdens førende 
halvmaratons i Danmark – et prima eksempel 
på, hvad dansk atletik kan opnå, hvis vi arbejder 
uforbeholdent sammen på tværs af 
tilhørsforhold. Jeg synes eksemplet på 
samarbejdet mellem forbund og Sparta i CPH 
Half er yderst lærerigt. Sparta behøvede ikke 
indgå et samarbejde med forbundet om et 
internationalt løb, men det gjorde de, og 
resultatet ser vi i dag; et 
verdensklassearrangement, som med 
’SuperHalfs’ serien nu står foran en ny æra med 
yderligere fremgang. Den historie skal vi lære af, 
for samme har vi meget mere at byde på. 
 
Jeg har længe anset 2019 som afslutningen på 
en epoke i dansk atletik. Og jeg vil mene vi 
sluttede med et festfyrværkeri af de helt store. 
Nu handler det om den næste epoke. Og for mig 
er der kun én måde for Dansk Atletik: Vi skal 
være endnu bedre!

H.K.H.	Kronprins	Frederik	blev	vist	rundt	af	Dansk	Atletiks	
formand,	Karsten	Munkvad,	da	vi	i	marts	var	værter	for	VM	
Cross. 
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ET ÅRTI MED 
UDVIKLING 

2 VM-værtskaber 

MotionDanmark 

Bevæg dig for livet 

CPH Half 

SuperHalfs 

Skole OL 
Statletik 

Sara Slott Petersen 

Andreas Bube 

Ottedoblet omsætning 

Royal Run 

Verdens største mile 

35 % flere foreninger 

10 % flere medlemmer 

Aldersrelateret træningskoncept 

European Athletics permit 

Kulturministerens idrætspris 

European Mass Participation event of the year award 

Atletik TV 
Uddannelsesreform 

Stærkere international ungdom 
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Dansk Atletik 
 
Stiftet den 28. juli 1907 
 
Hovedsæde 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
CVR:  46217128 
 
 
Telefon:  4326 2308 
E-mail: daf@dansk-atletik.dk 
 
 
 
 
 
Formålsparagraf 
DAF er hovedorganisation for atletik og motion i Danmark.   
 
DAF's formål er:  

• at fremme atletik i form af elite-, bredde- og motionsaktiviteter i Danmark og varetage alle 
opgaver i forbindelse hermed.   

• at give DAF's klubber og deres medlemmer aktivitetstilbud og service, der gør det attraktivt at 
være medlem.   

DAF er øverste myndighed for dansk atletik, som forbundet repræsenterer over for myndigheder og 
offentligheden i såvel indland som udland.   
 
 
 
 
DAF er medlem af følgende organisationer: 
 
 

• World Athletics 
• European Athletics 
• Nordisk kongres 
• World Masters Athletics (WMA) 
• European Masters Athletics (EMA) 
• International Association of Ultrarunners (IAU) 
• World Mountain Running Association (WMRA) 
• International Trail-Running Association (ITRA) 
• Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) 
• RunningUSA 
• Danmarks Idrætsforbund (DIF) 

 
 

§ 

Dansk	Atletik	Forbunds	hovedkontor	befinder	sig	i	Idrættens	Hus	i	Brøndby,	
Idrættens	Hus	er	hjemsted	for	Danmarks	Idrætsforbund,	Team	Danmark,	
Anti	Doping	Danmark	og	hovedparten	af	de	danske	specialforbund. 
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Organisation 
 
Bestyrelsen 
 

Karsten Munkvad 
Formand 

 

Svend Lykkemark 
Christensen 
Næstformand 

 
    
Bent Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 

Søren Munch 
Bestyrelsesmedlem 

 

Henrik Breum 
Bestyrelsesmedlem 

 

Mikkel Hansen 
Bestyrelsesmedlem 

 
    

 
Tanja Ravnholt fik orlov fra bestyrelsen 1. december 2018, da hun blev ansat som deltids atletikkonsulent 
i forbundet. Pr. 1. april trådte Tanja endegyldigt ud af bestyrelsen, idet hun samme dag tiltrådte fuldtids 
stilling i Dansk Atletik. 
Bestyrelsen valgte at undlade at konstituere sig med supplerende bestyrelsesmedlem før årsmødet 2019.  
 
 
Komiteer og udvalg 
 

Børne & unge komite 
 
Medlemmer 
Dennis Mägi 
Mads Moos Larsen 
 
 
Masters komite 
 
Medlemmer 
Knud Høyer (formand) 
Inge Faldager 
Knud Erik Pedersen 
Thomas Andersen 
Claus Børsen 
Knud V. Hansen 
Kurt Jochumsen 
 

Senior komite 
 
Medlemmer 
Mikkel Garbrecht 
Dan Olesen 
 
Teknisk komite 
 
Medlemmer 
Martin Roald-Arbøl 
Inge-Marie Schöler 
Kirsten Bergmann 
Peer Jensen 
Ulrich Engmark 
 
Appeludvalg 
 
Medlemmer 
Leif Vincentsen 
Niels Kahlke 
Thomas Thomsen 
Martin Roald-Arbøl (suppleant) 
 

Lovudvalg 
 
Medlemmer 
Bent Bagge 
Erik Thestrup 
Niels-Chr. Bendixen 
Steen E. Jensen 
Steen Madsen 
 
 
Disciplinærudvalg 
 
Medlemmer 
Finn D. Andersen (formand) 
Inge Faldager 
Kai Thomsen 
René Vincentsen 
Ulla Kolding 
 
Revisorer 
 
Medlemmer 
Peer Jensen 
Henning Blok Madsen 
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25 højdepunkter i det forgangne år 
 

23. november Dansk Atletik modtager to nomineringer for hhv. Royal Run og forbundets 
antidoping arbejde til den årlige uddeling af Kulturministerens idrætspris. 
Dermed har Dansk Atletik modtaget 4 nomineringer på blot 5 år. 
 

9. december Ved EM Cross i Tilburg (NED) vinder Anna Emilie Møller guld i kvindernes U23-
klasse. 
 

13. januar Ved konkurrence i Lund (SWE) forbedrer Mathilde Kramer den 31 år gamle 
danske rekord på 60 meter á to omgange til 7,36 sekunder. 
 

10. februar Ved den nordiske idendørs landskamp forbedrer Mathilde Kramer sin danske 
rekord på 60 meter til 7,34 s. Det bliver også til dansk rekord til Maja Alm, som på 
3.000 meter løber 9.14,87 min.   
Samme dag ved et universitetsstævne i USA bliver Benjamin Lobo Vedel den 
første dansker under 21 sekunder på 200 meter indendørs. Den ny rekord lyder 
20,98 s. 

  
17. februar Maja Alms uge gamle danske indendørs rekord på 3.000 lever ikke længe. Ved 

DM-inde forbedrer Maja den med mere end 3 sekunder til 9.11,65 min.  
Andetsteds, ved et gadeløb i Monaco, sætter Anna Emilie Møller med tiden 
15.36 min. dansk rekord på 5 km landevej  
 

23. februar Med sluttiden 20,97 s forbedrer Benjamin Lobo Vedel sin 14 dage gamle danske 
indendørs rekord på 200 m med 0,01 s. Dagen efter løber Benjamin 46,11 s på 400 
meter og forbedrer dermed sin danske rekord på distancen med 0,03 s. 

  
2.-4. marts Ved EM-inde bliver Andreas Bube nummer 5 i 800 meter finalen, mens 

Mathilde Kramer med tangeret dansk rekord 7,34 s formår at løbe sig i 
semifinalen på kvindernes 60 meter. 

  
10. marts Benjamin Lobo Vedel sætter sin 4. danske indendørs rekord i 2019. Ved NCAA-

mesterskaberne bliver det til 46,07 s på 400 meter. 
 

30. marts I spektakulære rammer ved Moesgård Museum i Aarhus afvikler Dansk Atletik VM i 
cross. Arrangementet modtager uforbeholden ros fra nær og fjern, og sportsligt 
toppes dagen med Anna Emilie Møllers 15. plads i kvindernes løb – bedste 
europæer i et verdensklassefelt. 

  
21. april I Waco (USA) forbedrer Kristoffer Hari den danske rekord på 100 meter med 

0,03 s til 10,26 s. 
  
11. maj Ved IAAF World Relays leverer Astrid Glenner Frandsen, Ida Karstoft, 

Mette Graversgaard og Mathilde Kramer en sensation, da de vinder 
indledende heat på 4x100 meter i ny dansk rekord 43,90 s. Resultatet baner vejen 
for den senere deltagelse ved VM i Doha som et af blot 16 landshold. 
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6. juni Ved konkurrence i Sverige forbedrer Astrid Glenner Frandsen sin personlige 
rekord på 100 meter med sensationelle 0,32 s til 11,39 s; en forbedring af den 36 år 
gamle hidtidige danske rekord. 

  
10. juni Med mere end 82.000 tilmeldte løbere og verdens største mile løb nogensinde 

bliver Royal Run 2019 en enorm succes. DM 10 km afvikles med 300.000 seere 
som vidner på TV2. 
 

13. juni Ved Bislett games forbedrer Anna Emilie Møller U23-Europarekorden på 3000 
meter forhindring til 9.24,21 min. Resultatet er også ny dansk rekord. 
 

18. juni I Aarhus begynder årets Skole OL finale. Knap 11.000 børn fra 4.-7. klassetrin 
deltager i finalen i en sæson, som byder på mere end 275.000 starter i 
atletikkonkurrencerne. 

  
20. juni I tyske Essen springer Janick Klausen 2,28 meter i højdespring og forbedrer 

dermed den danske rekord med en centimeter. Resultatet viser sig at kvalificere 
Janick til VM, men grundet skader bliver det dog ikke til deltagelse i Doha. 
 

29. juni Efter at have været tæt på i talrige konkurrencer lykkes det for Kathrine Bebe 
(Sparta AM); ny dansk rekord i diskoskast. Med 56,21 meter forbedrer hun den 23 år 
gamle rekord med 21 cm. 

  
13. juli Anna Emilie Møller bekræfter sin favoritstatus ved U23-EM og vinder suverænt 

guld i kvindernes 3.000 m forhindringsløb. 
 

14. juli Dagen efter sejren i favoritdisciplinen slår Anna Emilie Møller til igen; denne 
gang med guld og dansk rekord på 5.000 meter. Sluttiden 15.07,71 minutter 
forbedrer Loa Olafssons danske rekord fra 1978 med over et sekund. 

  
21. juli Også ved U20-EM bliver det til dansk medalje. Laura Valgreen Petersen 

(OA/OGF) sætter med 16.10,44 minutter personlig rekord på 5.000 meter og sikrer 
sig samtidig en bronzemedalje. 

  
5. august Den nylige danske rekord i diskoskast holder ikke længe. Med et kast på 57,11 meter 

forbedrer Lisa Brix (Sparta AM) klubkammeraten Kathrine Bebes rekordnotering 
med 90 cm. Lisas serie rummer tre kast over den tidligere danske rekord. 
 

11. august Ved EM hold kæmper det danske hold for oprykning til næst bedste række. Det 
lykkes ikke, men dagen bliver alligevel et højdepunkt, da Nicolai Hartling (Sparta 
AM) med 50,01 s forbedrer sin egen 4 år gamle danske rekord med 0,01 s. 
 

7. september Ved European Running Business Conference lanceres den ny internationale 
halvmaraton serie ’SuperHalfs’. Blandt de 5 topløb er Copenhagen Half 
Marathon, som med blot 4 udgaver bag sig nu formelt træder ind blandt de helt 
store landevejsløb. 

  
15. september CPH Half bekræfter sin status som et verdensklassearrangement, da kenyaneren 

Geoffrey Kamworor med sluttiden 58.01 minutter forbedrer verdensrekorden 
på halvmaraton med 17 sekunder. Det er den første verdensrekord på dansk grund i 
35 år. 
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30. september  Efter i indledende heat ved VM i Doha at have sat ny dansk og U23-europarekord 

leverer Anna Emilie Møller en formidabel præstation i i finalen ved VM i Doha. 
Med sluttiden 9.13,46 min. forbedrer hun sig igen og slutter på en 7. pladsen som 
næst bedste europæer.  

  
 
  

Maja	Alm,	som	her	ses	vinde	DM-titlen	på	halvmaraton	i	sin	debut	på	distancen	ved	CPH	Half,	satte	2	gange	dansk	rekord	på	
3.000	meter	indendørs. 
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Organisationen 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig på første 
bestyrelsesmøde efter årsmødet 2018 med 
forretningsudvalg bestående af formand Karsten 
Munkvad, næstformand Svend Christensen, 
menigt bestyrelsesmedlem Søren Munch samt 
rådgivning fra forbundets direktør hhv. 
souschef.  
 
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 
følgende møder: 
 
2018 

• 28. november 
Konstituering, strategiplan, VM Cross 

2019 
• 7. februar 

Regler for startret, administrativ 
struktur, økonomi 
 

• 30. april 
Skole OL’s fremtid, administrativ 
struktur, revision af strategiplan 
 

• 18. juni 
Strategi 2021-2024 
 

• 27. august 
Strategi 2021-2024, årsmøde, 
bestyrelsens sammensætning 

 
Referater af disse møder er tilgængelige på 
forbundets hjemmeside. Derudover har 
forretningsudvalget månedligt afholdt møder 
med drøftelse af operationelle forhold. 
 
Det forgangne år i bestyrelsen kan 
sammenfattes som afslutningen på et årti. 
Strategier og struktur tilpasses med henblik på 
det kommende årti, Mange tiltag afsluttes eller 
ændres markant, og organisationen er under 
udvikling med fremtiden for øje. 
 
Det er en spændende proces, men også en 
proces, som i sagens natur er forbundet med en 
lang række usikkerheder. Organisationen skal 
ikke blot optimere på det, som er; der skal i 

højere grad støbes fundament til det, som 
kommer. Der er bl.a. igangsat et arbejde om den 
kommende strategi og en kortlægning af 
kompetencer i bestyrelsen. Det sidste med 
henblik på bl.a. at sikre kontinuitet i 
bestyrelsesarbejdet 
 
Denne omstilling sker midtvejs i en strategiplan. 
Samtidig er de indledende forberedelser til 
dansk idræts samlede strategi 2021-2024 ved at 
tage form. Med andre ord er vi på mange måder 
i en kompleks blanding af ”før”, ”under” og 
efter”; en tilstand med mange usikkerheder og 
omstilling af procedurer. 
 
Eksempler herpå er inddragelsen af DM 10 km i 
Royal Run, komplikationer forbundet med 
ophævelse af krav om klubtilhørsforhold og 
reform af mesterskabsstruktur. Alt sammen 
noget, som i teorien nyder stor opbakning, men 
som på den korte bane er rigtigt svært at føre 
ud i livet. 
Vi er opmærksomme på udfordringerne. Vi 
forsøger at tænke ”smart”, men er også nødt til 
at erkende, at det er opgaver, som kan være 
ekstremt svære at gennemtænke perfekt inden 
udførelse. Forandring kan være svært. Det tror 
og håber vi på, at der er forståelse for.  
 
 
Sekretariatet 
Pr. 1. oktober 2019 er DAF’s sekretariat 
bemandet med 20 personer, som primært er 
placeret på forbundets kontor i Brøndby. 
 
Oversigt over forbundets ansatte er at finde på 
vores hjemmeside, hvor hver enkelt 
medarbejders primære arbejdsområde også 
fremgår. 
 
I det forgangne år er der sket betydelige 
forandringer i stabens struktur og 
sammensætning; på grund af diverse projekters 
udvikling, udskiftninger på diverse poster samt 
strukturel forberedelse af de kommende år.  
 
Første skridt har været ansættelse af en ny 
administrationschef hhv. Brand manager. 
Sammen med direktøren vil de udgøre det 
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centrale ledelsesteam i administrationen. Med 
ansættelserne står vi særdeles godt rustet med 

henblik på de kommende års opgaver og 
udfordringer. 

 
 
Tanja Ravnholt 
 
Få uger efter at Tanja Ravnholt var tiltrådt som 
atletikkonsulent på fuld tid, blev vi alle ramt af 
en tragedie. Under træningslejr i udlandet blev 
Tanja alvorligt syg, hasteindlagt og opereret. 
Tanja vågnede aldrig igen, og dansk atletik var 
blevet et af vores største talenter, en god 
kollega og et fantastisk menneske fattigere. 
 
Tanja blev i 2017 valgt til forbundets bestyrelse, 
hvor hun med sin viden, sit engagement og sin 
samarbejdsevne satte et tydeligt præg på 
forbundets ledelse. 
Tanja blev i efteråret 2018 midlertidigt tilknyttet 
staben på kontoret i Brøndby, for derefter i år 

at blive ansat som atletikkonsulent; en ny stilling 
som både signalerede en satsning på et område 
og en satsning på et talent med meget stort 
potentiale. 
For os alle, bestyrelsen, kollegerne og alle 
omkring Dansk Atletik, var Tanja mere end en 
dygtig og utroligt lovende kollega. Hun var en 
kær og værdsat ven, en kærlig mor, datter og 
partner; et menneske vi altid vil bære i vores 
hjerter.  
Tanja var dansk atletik, når det er bedst  
 
Æret være Tanja Ravnholts minde 

 
 
 
 
Visuel identitet 
 
 
 
 
 
 
Efter en 2 års forberedelser kunne vi ved 
årsskiftet lancere en ny visuel identitet. 
 
Udgangspunktet for arbejdet var ønsket om at 
signalere både et tilhørsforhold i den klassiske 
idræt, vi kommer fra, og samtidig udstråle en 

idræt, som går nye og andre veje for aktivt at 
være en del af alle menneskers liv. 
Derudover ønskede vi et logo, som kunne 
repræsentere de forskellige elementer i 
atletikken. Resultatet blev et logo, som har en 
primær udtryksform, men som også findes i 
alternative versioner og sammensætninger. 

 
 
 
 

      
 
  



- 11 - 

Udover selve logoet er der også blevet udviklet to grundlæggende mønstre, som skal supplere logoet 
fremover: 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Vi har endnu ikke igangsat produktion af diverse effekter med henblik på salg, men har dog gjort os 
overvejelser med henblik på at igangsætte dette. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Da arbejdet med ny visuel identitet blev 
igangsat, var ønsket, at vi kunne lancere inden 
værtskabet for VM Cross, og dermed benytte 
lejligheden til at fremvise det nye Dansk Atletik. 
Det nåede vi. Vi har dog endnu ikke rullet den 

samlede visuelle identitet ud på alle flader; 
snarere vil det blive introduceret løbende over 
tid. Denne fremgangsmåde blev valgt med 
udgangspunkt i det ressourceforbrug, en total 
implementering ville være forbundet med. 
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Good Governance 
 
I lighed med tidligere år har vi i år gennemført 
en evaluering af forbundets regler, praksis og 
processer mhp. at vurdere status indenfor 
’good governance’. Den detaljerede evaluering 

er opsummeret i figur 1, og rummer desuden et 
antal anbefalinger til tiltag med henblik på 
forbedring. Dette vil blive behandlet på 
kommende bestyrelsesmøde. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
”Svømmesagen” 
Danmarks Radios dokumentar ”Svømmestjerner 
under overfladen” og den efterfølgende debat 
om spiseforstyrrelser, offentlige vejninger og 
træneres adfærd, fik på ganske kort tid stor 
effekt på dansk idræt. I Dansk Atletik førte 
sagen til overvejelser om forbundets hidtidige 

praksis på området; overvejelser, som fortsat 
pågår. Der er dialog med Danmarks 
Idrætsforbund, og vi forventer i  det kommende 
år at introducere nye procedurer og tiltag 
indenfor den samlede ansvarlighed indenfor 
vores idræt. 

 
 
 
 

0

1

2

3

4

5
Integritet

Autonomi og ansvarlighed

Transparens

Demokrati, deltagelse og
inklusion

SIGGS governance evaluering 2019

Figur	1 
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Anti Doping 
 
Forbundet har som tidligere år haft et tæt 
samarbejde med Anti-Doping Danmark. Det 
nationale antidoping program har i år omfattet 
131 tests; samme niveau som i de to foregående 
år. Ingen af de udførte tests førte til sagsforløb 
efterfølgende. Det samme gælder for de tests, 
som blev foretaget internationalt. 
 
’World Athletics’ council besluttede i det 
forgangne år at øge indsatsen indenfor 
antidoping i langdistanceløb. Dette sker ved 
introduktion af medfinansiering fra atleter, 
agenter og løbsarrangementer med et World 
Athletics label. Copenhagen Half Marathon 
bidrager derfor med 10.000 $ i det kommende 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle emner i atletikken ude og hjemme 
 
Kvalifikation til internationale mesterskaber 
 
Efter årsmødet 2018 har ’World Athletics’ 
introduceret de såkaldte ’World Rankings’ som 
kvalifikationssystem til fremtidige internationale 
mesterskaber. 
Fremfor de hidtidige kvalifikationskrav er ’World 
Rankings’ baseret på atleternes bedste 
resultater over en periode.  
Kort fortalt konverteres alle resultater til point, 
som desuden kan suppleres bonuspoint i 
tilfælde af fremskudte placeringer ved 
væsentlige arrangementer. 
’World Rankings’ vil fremover udgøre 
kvalifikationsgrundlaget med en fast kvote for 
antal udøvere i hver disciplin. 
Den væsentligste konsekvens af det nye 
kvalifikationssystem er, at udøverne ikke 
længere selv med sikkerhed kan sikre sig 
kvalifikation; de vil som oftest også være 
afhængige af andre atleters niveau. 
 

Udover danske mesterskaber vil dansk atletik i 
2020 have tre arrangementer, som giver 
bonuspoint til ’World Rankings’: Copenhagen 
Athletic Games, Copenhagen Half Marathon og 
Copenhagen Marathon. 
 
 
Definition af køn 
 
Det forgangne år har også budt på en 
omfattende debat om definition af køn i 
international atletik. 
 
Dansk Atletik indgår i skrivende stund i 
arbejdsgruppe nedsat af Danmarks 
Idrætsforbund, som har til formål at præsentere 
anbefalinger til fremtidig politik på området i 
dansk idræt. 
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DM-ugen 
 
Efter svensk og norsk forbillede har Danmarks 
Idrætsforbund besluttet at introducere den 
såkaldte DM-uge; et dansk mesterskab afholdt 
samme tid og sted for en række idrætter; et 
dansk ”OL”. 
Første udgave finder sted i Aalborg i slutningen 
af juni måned, og i skrivende stund har 42 
idrætter tilkendegivet interesse for at indgå i 
DM-ugen. 
Afholdelsen i juni indebærer dermed, at DM 
fremover vil blive afholdt før sommerferien. 
Grundet introduktionen af ’World Rankings’ som 

kvalifikationsgrundlag til internationale 
mesterskaber, passer dette fint med øvrige 
hensyn, om end det samtidig giver anledning til 
at overveje aktiviteter i august for vores voksne 
udøvere. 
Dansk Atletik har sammen med DIF været på 
besigtigelsestur i september 2019 og arbejder 
nu sammen med DIF’s projektledelse om at 
udarbejde det bedst mulige koncept for 
atletikkens deltagelse. 
 

 
 
Medlemstal 
 
Trods en mindre fremgang i antal medlemsforeninger til rekordmange 293 viste opgørelsen af 
medlemmer en tilbagegang på mere end 2.000.  
 
 
 

  
 
 
 
Tilbagegangen har flere årsager. Først og fremmest mistede vi en stor forening med over 1.000 
medlemmer. Men derudover har andre af vores traditionelt største foreninger oplevet tilbagegang, 
hvilket tilgangen af foreninger ikke har kunnet kompensere for. 
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Der er flere indikationer af, at tilbagegangen 
skyldes en kombination af udsving i årgangenes 
størrelse og, mere bekymrende, vores evne til at 
tilbyde befolkningen aktiviteter, som gør det 
attraktivt at være medlem i vores foreninger.  

Der er i dag 3 % færre 0-12 årige i Danmark end 
for 5 år siden. Men vores medlemstal i samme 
aldersgruppe er faldet med hele 25 %(!) 

 
 
 
 
Valgte og udpegede poster 
 

European Athletics  
EA MF Development Commission Jakob Larsen 
EA Running Advisory group Jakob Larsen 
  
European Masters Athletics  
EMA Technical Director Martin Roald-Arbøl 
  
Nordisk atletik  
Nordisk teknisk komité Martin Roald-Arbøl (formand) 
Nordisk kapgangskomité Hans Christensen 
  
Danmarks Idrætsforbund  
Idrættens Medieudvalg Tom Jensen 
DIF/Team Danmarks aktivkomité Henrik Them Andersen (formand) 

 

  

0-12 år: -25 % 
13-18 år: -11 % 

19-24 år: +5 % 

25-59 år: -13 % 

60+ år: +19 % 

Medlemsændringer seneste 5 år 
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Strategispor I: Stadionatletik 
 
Dette spor har til formål at øge antallet af atletikudøvere i alderen 12-29 år og reducere antallet af 
”sorte pletter” på atletik landkortet.  
Indsatserne har ikke blot til formål at øge antallet af konkurrenceaktive børn og unge; det skal også føre 
til en generel vækst i anvendelsen af atletik som almen træning for folk i alle aldre. Det skal føre til 
større aktivitet på danske stadions, både til daglig og i forbindelse med stævner. Det skal kort sagt skabe 
de rette forudsætninger for udvikling af vores sport. 
 
Det overordnede mål for strategisporet i 
perioden 2018-2021 er at have 10.000 
konkurrerende udøvere i alderen 12-29 år. I 
betragtning af, at udgangspunktet var ca. 2.500 
er der tale om et uhyre ambitiøst mål, som 
primært var betinget af at etablere en kobling 
mellem Skole OL og den traditionelle 
stadionatletik, sekundært af et øget 
aktivitetsniveau i løbedisciplinerne på stadion.  
 
Grundet udviklingen af Skole OL med en justeret 
strategi formet af drøftelser med 
bidragsyderne, er dette ikke længere realistisk 
indenfor den afsatte tid. Der er derfor 
forberedt en revision af strategisporet, som 
bl.a. vil inddrage alle interesserede i miljøet og 
munde ud i fremlæggelse af revideret strategi 
på årsmødet 2020. 
 
Forandre for at bevare 
De seneste 10 år har budt på en massiv udvikling 
i dansk atletik. 2009 var året, hvor det første 
Skole OL så dagens lys, og de første 
diskussioner om et VM Halvmaraton på dansk 
grund tog form. Siden har udviklingen ført til et 
skoleinitiativ, som rækker langt udover vores 
egne medlemsrækker, og dansk landevejsløb er 
placeret meget højt i international 
sammenhæng; senest med CPH Half som 
stiftende medlem af SuperHalfs serien. 
 
Den traditionelle stadionatletik har ikke 
gennemgået samme udvikling. Ganske vist har vi 
haft flotte eliteresultater, og 2019 har budt på 

utrolige 13 danske rekorder i olympiske 
discipliner, men i et bredere perspektiv har 
stadionatletikken stået stille i rigtigt mange år. 
Frem for at forme vores egen idræt, har det i 
høj grad været konjunkturer omkring os, som 
har påvirket os.  
 
Små årgange har ført til færre medlemmer, som 
har ført til færre klubber med færre stadions og 
færre ledere og trænere. Værst stod det til 
omkring årtusindeskiftet. Siden har større 
årgange ført til flere medlemmer og stigende 
aktivitet på stadion – nu dog i færre foreninger. 
 
Alt dette er ikke sket ubemærket. Der har 
undervejs været gjort mange forsøg på at ændre 
kursen og skabe en positiv udvikling; hidtil uden 
effekt. 
 
Tiltagene har været forsøg på at tilpasse det 
som var og er. ”Hvis det har virket før, kan vi få 
det til at virke igen”. Og den tilgang er måske 
korrekt – måske har vi bare ikke ramt rigtigt 
endnu. Men måske er der en anden forklaring. 
Måske har vi forsøgt at bygge på en idræt formet 
af en tid, som ikke vender tilbage. Måske skal 
svarene ikke findes ved at se tilbage; måske skal 
svarene findes ved at forsøge at se fremad. 
 
Derfor iværksætter forbundet som nævnt en 
proces med mulighed for alle at deltage. Der vil i 
forbindelse med årsmødet blive offentliggjort 
yderligere oplysninger herom. 
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Lettere adgang 
Efter at have lettet adgangen til at 
konkurrere på stadion ved at ophæve 
krav om klubtilhørsforhold, har vi i 2019 
set en vækst på 7 % til 2.636 udøvere i 
alderen 12-29 år (pr. 1/10 2019), som 
alene er sket ved udøvere uden 
forening, mens foreningernes udøvere 
er forblevet uændret i antal. 
 
Introduktionen af deltagelse udenom 
foreningerne har ikke været uden 
udfordringer. En række bestemmelser 
vedrørende mesterskaber mm. vil i 
kommende år være nødvendige at 
revidere. Men inden dette arbejde 
igangsættes har vi behov for at høste 
flere erfaringer med de gennemførte 
regelændringer.  
 
Flere udøvere konkurrerer mindre 
Som det ses nedenfor, er antallet af 
konkurrenceatleter (12-99 år) steget il det 
højeste i dette årti. Dette er sket sideløbende 
med en vækst i antal konkurrenceaktive 

foreninger fra 118 til 150. Paradoksalt 
registrerede vi også det laveste antal resultater i 
indeværende årti, og kombinationen afspejler 
sig i faldet i antal starter pr. atlet. Dette er 
faldet fra 11,4 i 2010 til 8,7 i 2019. 
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Strategispor II – Elite 
 
Dette spor har til formål at opnå et dansk eliteniveau, der som minimum svarer til befolkningens 
størrelse. Et afgørende skridt heri er at øge rekrutteringen til dansk atletiks ungdomsarbejde som 
helhed. Og så skal vi have gjort noget ved elitekulturen – vi er til tider vores egne værste modstandere. 
 
 
Dansk Atletiks elitearbejde befinder sig i disse år 
i en forandringsproces. Det indebærer bl.a. et 
målrettet arbejde med at genere flere 
ressourcer til vores fælles elitearbejde. I dette 
arbejde er det helt afgørende, at: 
 

• vores elitearbejde er repræsenteret via 
gode rollemodeller blandt atleterne 

• Vi har et set-up hvor trænere og ledere 
formår at indgå i fornuftige 
samarbejdsrelationer 

• Vi har modet til at gå nye veje og kan 
arbejde med scenarier for fremtiden.  

 
I forlængelse heraf kan man godt benævne 
2019-sæsonen som et ’forberedelses-år’ – dels 
en forberedelse frem mod OL 2020 for vores 
bedste atleter og dels en forberedelse på at 
kunne stå med et mere ressourcestærkt elite 
set-up pr. 1. jan. 2021. 
 
Sportslig succes 
Rent sportsligt er der al mulig grund til at 
konkludere, at vi har haft et succesfuldt år. Hele 
13 Danmarksrekorder er det i de olympiske 
discipliner blevet til i løbet af sæsonen. De 
enkelte atleter skal naturligvis have både ros og 
anerkendelse for disse præstationer; men der 
er også grund til, at vi minder hinanden om, at 
der er dygtige trænere og træningsgrupper bag 
hver eneste rekord, som også har andel i de 
satte rekorder.  
 

Ser vi mere overordnet på vores sportslige 
målsætninger, så lykkes vi med at levere 
finaleresultater til sæsonens internationale 
mesterskaber. Nedenstående oversigt kan 
synliggøre, hvordan vi effektuerer inden for den 
målsætningsramme som vi har afstemt med 
Team Danmark:  

 
 

Mesterskab Målsætning Acceptabelt resultat Resultater inden for målsætning/ 
acceptabelt resultat 

EM-inde 2 finaleplaceringer 1 finaleplacering Nr. 5 på 800 m herrer 
 

VM-Doha 1 top 5-placering 
1 top 16-placering 

1 top 8-placering 
1 top 24-placering 

Nr. 7 på 3000 m forhindring kvinder 
Nr. 13 i 4x100 m kvinder 
Nr. 16 på 5.000 m kvinder 

 

Astrid	Glenner	Frandsen	(KIF)	havde	en	imponerende	
sæson:	Dansk	rekord	på	såvel	100	meter	som	4x100	meter. 
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Ydermere bør det fremhæves, at kvindernes 
4x100 meter stafet ved World Relays i Japan 
primo maj opnåede en imponerende 8. plads. 
 
Også sportsligt opnåede vi et ganske succesfuldt 
VM Cross i Aarhus, hvor vi fra dansk side stillede 
med fuldt hold. Det gav bl.a. muligheder for at 
flere af vores unge løbere kunne få erfaring med 
et internationalt mesterskab, og de gjorde det 
rigtig godt!  
 
Landskampenes betydning 
Sæsonen har også budt på 3 landskampe: 
Nordenkampen i Oslo, European Games i Minsk 
og EM-hold i Kroatien. For nogle atleter er disse 
landskampe med til at give erfaring med 
international konkurrence. Derudover er det 
ikke mindst i forbindelse med disse 
landsholdsture, at vi kan arbejde med den hold-
ånd, som vi gerne vil have på det danske 
landshold – vi tror på, at det her med go’ hold-
ånd kommer den enkelte atlet til gavn, når vi er 
til EM, VM eller OL hvor den enkelte altid er 
under maksimalt pres! 
 
Mangekamp og Universiade 
I 2019 har vi i mangekamp været i Portugal til EM 
Hold og som sædvanlig også stillet hold til NM 
mangekamp. Vi har også haft et ganske stort 
hold danske atleter afsted til Universiaden i 
Napoli. Som noget nyt var elitesektionen mere 
involveret i Universiaden end tidligere år, 
eksempelvis ift. sparring omkring de endelige 
udtagelseskriterier, og vi valgte at give 
økonomisk støtte til den trænerstab, som blev 
udtaget til Universiaden; dette af hensyn til at 
støtte en gruppe af talentfulde unge trænere, 
som vi gerne ville give erfaring ift. at stå med et 
ansvar til et større mesterskab.  
 
U23, U20 og U18 
Endelig har vi på junior- og ungdomsniveau 
været afsted til EYOF (U18-atleter), EM U20 og 
EM U23 foruden NM U20. Sportsligt er vi 
kommet hjem fra disse mesterskaber med flere 
finale- og medaljeresultater, men det vigtigste 
til disse mesterskaber er dog: At atleterne får 
erfaring med internationale mesterskaber!  
Vi skal hele tiden minde hinanden om, at en 
succesfuld international karriere inden for 
atletikken kræver stor tålmodighed og en 
langsigtet plan – derfor skal der ikke være et 
unødigt pres på vores unge atleter ift. 

målsætninger om finale og medaljer på junior- 
og ungdomsniveau! 
 
Udvidet Team Danmark samarbejde 
Organisatorisk er der også sket en del ting i 
2019. Først og fremmest er vi lykkedes med at 
skaffe ekstra fondsmidler til vores elitearbejde 
via et tæt samarbejde med Team Danmark.  
Det har bl.a. givet muligheder for at opgradere 
de respektive landstrænerfunktioner inkl. en 
udviklingspulje til fordeling blandt 
hovedgrupperne.  
Umiddelbart er det mest synligt inden for 
sprint/ hæk/ stafet, at vi har fået et større og 
stærkere set-up ift. de stafet-aktiviteter, som vi 
har haft i 2019-sæsonen.  
I de øvrige hovedgrupper er landstrænerne ved 
at være klar med nye udviklingstiltag, som vil 
blive foldet ud inden for de nærmeste måneder 
og for sæsonen 2020. 
Ligeledes har vi valgt at etablere en 
talentkoordinator-funktion på fuld tid pr. 1. 
september 2019. Vi har vurderet, at der er 
behov for at gennemgå vores nuværende 
talentudviklings set-up med henblik på behov 

De	tre	landskampe	var	vigtige	i	forhold	til	vores	arbejde	
med	holdånd.	Her	ses	udsnit	af	den	danske	trup	ved	
European	Games	i	Minsk	(BLR) 
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for revideringer og ikke mindst muligheder for 
at få etableret mere samarbejde med 

(elite)kommuner og evt. øvrige interessenter til 
vores talentudvikling.  

 
 
Oversigt over 2019-sæsonens danmarksrekorder 
 

100 m mænd 10,26 s (+1,6) Kristoffer Hari Hvidovre AM Waco (USA) 20. april 
400 m hæk mænd 50,01 s Nicolai Hartling Sparta AM Verazdin (CRO) 10. aug. 
Højdespring mænd 2,28 m Janick Klausen Aarhus 1900 Essen (GER) 21, juni 
4x100 m mænd 39,61 s Andreas Trajkovski 

Frederik Schou Nielsen 
Tazana Kamanga Dyrbak 
Kojo Musah 

Hvidovre AM 
Sparta AM 
Sparta AM 
AArhus 1900 

Paris (FRA) 24. aug. 

100 m kvinder 11,39 s (+1,9) Astrid Glenner Frandsen KIF Skara (SWE) 6. juni 
5000 m kvinder 15.07,70 min Anna Emilie Møller Blovstrød Løverne Gävle (SWE) 14. juli 
3.000 m forh. kvinder 9.24,21 min Anna Emilie Møller Blovstrød Løverne Oslo (NOR) 13. juni 
 9.18,92 min Anna Emilie Møller Blovstrød Løverne Doha (QAT) 27.sep. 
 9.13,46 min Anna Emilie Møller Blovstrød Løverne Doha (QAT) 30. sep. 
Diskoskast kvinder 56,21 m Kathrine Bebe Sparta AM Botttnaryd (SWE) 29. juni 
 57,11 m Lisa Brix Sparta AM Leiria (POR) 3. august 
4x100 m kvinder 43,90 s Astrid Glenner Frandsen 

Ida Karstoft 
Mette Graversgaard 
Mathilde U. Kramer 

KIF 
Sparta AM 
Aarhus 1900 
Frederiksberg IF 

Yokohama (JPN) 11. maj 

4x400 m mix 3.24,72 min Zarah Buchwald 
Sara Slott Petersen 
Nicolai Hartling 
Gustav Lindholm Nielsen 

Hvidovre AM 
Aarhus 1900 
Sparta AM 
Sparta AM 

Minsk (BLR) 25. juni 
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Strategispor III – Bevæg dig for livet 
 
Dette spor har til formål at få flere i gang med at løbe; både i og udenfor foreninger. Indsatsen er 
baseret på samarbejdet med DIF og DGI om den overordnede vision for dansk idræt udmøntet i ”Bevæg 
dig for livet” 
 
 
4 år inde i visionsarbejdet, og efter 
offentliggørelse af medlemstal pr. 31.12 2018 er 
det åbenlyst, at den målrettede indsats for 
medlemsvækst blandt løbere i 
medlemsforeningerne ikke har båret frugt; 
hvilket har været den primære målsætning de 
første 4 år. 
 
Efter i to år at have nået målsætningerne for 
medlemsvækst indenfor løb, har der de 
følgende to år været tilbagegang.  Et seriøst 
arbejde med løbende at udvikle metoder og 
tilgange for at få skabt resultater i form af flere 
medlemmer i løbeklubberne har været uden 
succes.  
 
Helt modsat opleves efterspørgsel fra borgere, 
når det drejer sig om nye tiltag i form af gang, 
nye events og nye fællesskaber.  
Styregruppen for BDFL-løb, bestående af 
repræsentanter for DAF, DIF og DGI, har derfor 
besluttet, at tiden er kommet til, at BDFL-løb 
skal ændre fokus og dermed strategi.  
 
Flere medlemmer -> mere aktivitet 
Indsatserne indenfor løb og gang vil i de 
kommende år i højere grad fokusere på at skabe 
øget aktivitet, uanset om det sker i foreningsregi 
eller uorganiseret. Vi skal arbejde målrettet og 
prioriteret med de selvorganiserede samt de 
foreninger, som ønsker vækst.  
 
Derfor vil vi i den resterende aftaleperiode 
arbejde med 2 fokusområder, som skaber 
værdi: 
 

1. Rundt om eventen – Royal Run 
2. De nye fællesskaber, de 

selvorganiserede – og de foreninger som 
ønsker vækst. 

 
 
Royal Run og gang har potentiale 
Royal Run udmærkede sig som et arrangement, 
der i sjælden grad favnede hele spektret af 
målgrupper. 

Derved opnåede Royal Run også at synliggøre en 
anden dynamik, end den man kender fra andre 
events – det var faktisk muligt at supplere den 
eksisterende deltagergruppe med et univers, 
som både appellerer til det eksisterende 
løbepublikum og til de, der ikke som 
udgangspunkt ser sig som løbere. Dette vil vi 
bygge videre på i kommende udgaver af løbet, 
hvor især aktivering før og efter løbene vil blive 
prioriteret højere end hidtil. 
 
 
We Walk 
We Walk er ”gangens dag” og siden sommeren 
2019 har 400 oprettet gå-events i uge 41. Målet 
var 300, og We Walk er dermed allerede i år 1 en 
stor succes. Om tiltagene giver flere 
medlemmer, vides endnu ikke, men vi ved med 
sikkerhed at det giver flere aktive mennesker i 
befolkningen. 
 
Målene 
Med udgangspunkt i viden og erfaringer vil 
indsatsen i 2019/2020 søge at opnå 4.000 flere 
medlemmer og 45.000 flere aktive danskere. 

We	Walk	arrangementer	i	Danmark 
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Vi forventer, at tilvæksten af medlemmer skal 
komme fra partnerskaber, rekruttering til 
foreninger via gang, samt effekt af 
foreningsudviklingsforløb. 
 
Vi forventer, at de mange aktive borgere 
kommer via nedenstående indsatser:  
 

• Nye fællesskaber via gang 
Nye fællesskaber rundt om Royal Run 

• Partnerskabsaftaler 
• We Walk 
• RUNNERS – nye fællesskaber 
• Nye deltagere i motions- og 

oplevelsesløb (trail, nytårsløb, broløb 
m.m.) 

 
Lykkes vi? 
At opnå det overordnede mål i Bevæg dig for 
livet; flere danskere aktive i og udenfor 

foreninger er ikke let. Danmark er helt i top i 
Europa, hvad angår en fysisk aktiv befolkning. 
Med andre ord har vi på mange måder næsten 
løst gåden, som andre lande slås med. Men kun 
næsten. Og de hidtidige løsninger er 
virkningsløse overfor den inaktive del af 
befolkningen. Vi vil derfor gå nye og anderledes 
veje de kommende år for at kontinuerligt at 
lette adgangen til vores aktiviteter, som også vil 
udvikle sig for at øge interessen.  
 
Vi er nu halvvejs igennem det planlagte forløb af 
Bevæg dig for livet, som afsluttes i 2025.Lykkes 
vi ikke vil Bevæg dig for livets indsats indenfor 
vores idræt sandsynligvis reduceres til de helt 
store løb. Det vil ikke blot være ærgerligt for os; 
det vil være et tab for dansk idræt. 
 

 
 
 
 
 
  

Motionsgang	bliver	et	væsentligt	indsatsområde	i	”Bevæg	dig	for	livet	–	løb”	de	kommende	år. 
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Strategispor IV – Skole OL 
 
Dette spor har til formål at fremme udbredelsen af atletik i skoler. I praksis er indsatsen placeret i DAF’s 
arbejde med Skole OL og formes kontinuerligt i regi af netop dette tiltag 
 
 

 
 
I år blev Skole OL afviklet for 11. gang. I alle 
årene med atletik som den altoverskyggende 
idræt. Skole OL udvikler sig mere og mere, og i 
år kom der også parasport, cross, bordtennis og 
o-løb med, så der i alt er ni forskellige idrætter 
at vælge mellem.  
 
Skole OL-sekretariatet er placeret i DAF og er 
fuldstændig integreret i DAFs hverdag i 
administrationen i Brøndby.  
 

Fundamentet for Skole OL er, at det skal være 
”OL i Børnehøjde.”  
Det betyder, at træning og stævner skal 
tilrettelægges og gennemføres, så det passer til 
børn i 4. – 7. klasse. Og at samtlige 
konkurrencer er klassekonkurrencer. 
Eksempelvis har bordtennis – i samarbejde med 
Skole OL-sekretariatet – brugt næsten et år på 
at udvikle helt nye konkurrenceformer, der 
matcher Skole OL’s grundsætning. Til gengæld 
er deres tilbud også blevet en reel nyskabelse, 
som skaber aktivitet, glæde og fællesskab for 
klasserne.  
 
Nye aftaler 
I år blev vores aftaler med hhv. TrygFonden og 
Nordea-fonden forlænget med tre år, så vi har 
sikkerhed for fondsbevillinger til og med 2021. 

Et	udsnit	af	deltagerne	ved	Skole	OL	finalerne	i	Aarhus.	
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Vi lykkedes også med at etablere et samarbejde 
med Salling Group samt SallingFondene og 
Olympic Solidarity (under IOC.) Derudover har 
Skole OL et samarbejde med Aarhus Kommune 
om afvikling af finalen i Aarhus på Ceres Park. 
Det samlede indtryk er, at Skole OL har udviklet 
sig til at blive et attraktivt produkt, som fonde 
og andre ser et potentiale i at være med i. Der 
er grund til at være stolte og taknemmelige over 
den støtte og anerkendelse, som projektet har 
opnået. Skole OL er ganske enkelt blevet noget, 
man regner med. Både blandt skolerne og de 
mange forbund og foreninger, som er med. 
 
Flere med – også i foreningerne 
Skole OL har – bl.a. i kraft af de nye aftaler med 
fondene – flytte fokus, så målene nu er todelte: 
dels skal Skole OL arbejde på at opnå endnu 
større deltagelse og geografisk spredning, dels 
skal Skole OL medvirke til at rekruttere flere 
børn og unge til de idrætter, der er med i Skole 
OL. I år blev det indført, at klubber der etablere 
et samarbejde med de lokale skoler om fx 
træningsforløb, blev belønnet med 5.000 kr. 
Knapt halvdelen af alle klubber gennemførte 
samarbejder med en eller flere lokale skoler.  
 

Set i lyset af, at f.eks. Center For 
Ungdomsstudier meget tydeligt peger på at 
samarbejde mellem lokale klubber og skoler er 
den mest effektive vej til flere medlemmer, er 
det tankevækkende, at så relativt få klubber har 
sagt ja tak til at modtage 5.000 kr. ekstra. 
Indsatsen bliver evalueret og konklusionerne 
bliver offentliggjort sidst på året.  
 
Fokus på undervisningen 
I årets løb har Skole OL udviklet et nyt 
undervisningsmateriale til atletik (løb, spring og 
kast) i skolen. Materialet bygger i vid 
udstrækning på ideerne fra et tidligere 
materiale- ”Atletik For Alle.” Materialet er frit 
tilgængeligt på www.undervisning.skoleol.dk og 
har siden lanceringen i august haft mere end 
2.000 brugere. Tilbagemeldingerne på 
materialerne er yderst positive. Planen er derfor 
at udvide med endnu flere atletikforløb, men 
også at tilføje flere idrætsgrene. På sigt er det 
planen, at også atletikklubber og atletiktrænere 
kan anvende platformen til at uploade egne 
ideer og træningsforløb til gensidig inspiration 
og erfaringsudveksling.  
 

Cross	kom	på	programmet	i	2019;	i	en	form,	som	formåede	at	vise	nye	veje	for	den	historiske	disciplin. 
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Atletikmæssigt udvidede Skole OL 
tilbudspaletten til også at omfatte cross.  
Ni klubber afviklede et crossløb efter helt nye 
principper, hvor hele klassen deltager i tre 
forskellige cross-stafetløb på et par timer. 
Konceptet har fået så positive tilbagemeldinger, 
at det også blev gennemført ved DMU cross i 
Aarhus.  
 
Fremgang via cross 
Atletik oplevede en mindre tilbagegang fra 40 til 
37 lokale stævner. Men i kraft af de ni 
crossstævner er der alligevel tale om samlet set 
46 atletikrettede lokalstævner. Atletik står for 
mere end to tredjedele af deltagerne i Skole OL. 
Ser vi på antallet af starter til 
atletikkonkurrencerne, inkl. finalen i Aarhus 
samt crossløbene, leverer atletik nærmest 
astronomiske 275.643 starter med registrerede 
resultater på Skole OL’s platform. 
 
 
Finalen 
Finalen i Aarhus er en fantastisk oplevelse, hvor 
selv hærdede mænd får gåsehud og fugt i 
øjenkrogene.  
Knapt 11.000 børn fra 4. til 7. klasse deltog; hver 
klasse har en hel dag. Ceres Park og Arena er 
rammen om olympisk indmarch, fakkeltænding, 
Børneolympisk ed og et motionsløb, som alle 
deltagere skal gennemføre. Til slut er der fælles 
medaljeoverrækkelse efter at de forskellige 

idrætsgrene har konkurreret, både på stadion 
og forskellige steder i Aarhus.  
Aarhus Kommune har lagt mange penge og 
megen arbejdskraft i dette samarbejde, som vi i 
DAF er utroligt glade og taknemmelige for. Men 
også byens skolebørn og foreninger har glæde af 
samarbejdet i kraft af undervisningsforløb til 
både lærere og elever, udvikling af 
undervisningsmaterialer, indkøb af udstyr med 
mere. Det er et stærkt eksempel på et frugtbart 
samarbejde, der kommer alle involverede til 
gode.  

 
 
 

  

82 af 98 kommuner deltog 

 
Skole OL nøgletal 2019 

 
 615 skoler er med 
 2.686 klasser deltager 
 58.901 elever er med, heraf 42.717 der deltager i atletik eller cross 
 116 lokale stævner blev afviklet i 2019 over i alt 276 stævnedage 
 83 kommuner er med i Skole OL i kraft af et lokalstævne i en eller flere idrætsgrene. 
 37 atletikstævner 
 9 crossløb 
 275.643 starter i atletikkonkurrencerne i Skole OL, inkl. cross 
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Strategispor V – strategisk eventarbejde 
 
Dette spor har til formål at fortsætte etablering af samarbejdsbaserede ’win-win’ situationer til fordel 
for dansk atletik. 
Via vores store aktiviteter har dansk atletik i dag status som nytænkende og værdiskabende i såvel det 
nationale som det internationale miljø. Dette spor skal understøttes og forstærkes med henblik på 
fortsat at kunne forbedre udgangspunktet for målet om at fremme dansk atletik; både i forhold til 
samfundsmæssig relevans, idrætspolitisk tyngde, økonomi og faglige kompetencer. 
 
Generelt er ’events’ blevet vores nye 
udstillingsvindue. Hvor det før var eliten, som 
tegnede dansk atletik udadtil, er omgivelsernes 
opmærksomhed i dag i højere grad rettet mod 
os, når vi afholder vores største arrangementer. 
Vi ser ikke dette som et tegn på elitens 
tilbagetog; vi ser det snarere som, at vi i dag har 
flere ”varer på hylderne” i vores interaktion med 
omgivelserne. 
 
Internationalt er der dog ingen tvivl om, at vi i 
dag er langt mere kendt for vores events. 2 TV-
værtskaber på 5 år, opbygning af massive 
deltagerevents mm. har skabt stor 

opmærksomhed; især fordi vi har været dygtige 
og heldige til at skabe arrangementer på en 
måde, som får dem til at stå frem for mængden. 
Vi har erfaret, at dette har givet os mange 
muligheder de seneste år; både økonomisk men 
også i forhold til at etablere dialog med 
forskellige aktører. Dette vil i fremtiden måske 
føre til yderligere tiltag. Uanset hvad har det 
styrket og vil med sandsynlighed fortsat styrke 
danske atletik. 
 
I det følgende gennemgås årets vigtigste events 
afholdt i regi af Dansk Atletik. 

 
 
 
VM Cross 2019 
 
VM Cross er uden sammenligning den sværeste 
event vi har lavet.  
 
Det er også en event vi på udvalgte områder er 
meget stolte af. Det er vores vurdering, at det, 
sammen med Royal Run 2018 er den af DAF’s 
events, som har haft det fagligt (idé/teknisk 
udførelse/international gennemslagskraft) set 
højeste niveau – og glædeligvis er konkurrencen 
efterhånden hård.  
 
Vurderingen bekræftes af den effekt, eventen 
havde i det internationale atletik- & løbemiljø, 
hvor modtagelsen af ideen før og evalueringen 
af arrangementet efter løbene har været 
overvældende positiv. 
 
World Athletics’ council tog i forlængelse af VM 
Cross i Aarhus hul på en diskussion om 
optagelse af cross på det olympiske program; 
først som test-event i Paris 2024, og siden, om 
alt går vel, som fast disciplin fra OL 2028. Den 
indledende model blev godkendt af council i 
juni 2019, og der arbejdes nu videre på detaljer i 

en model, som skal endeligt godkendes i juni 
2020. 
 

Et	stort	antal	frivillige	bidrog	på	afgørende	vis	til	at	gøre	
VM	Cross	til	den	succes	det	blev.	Her	et	udsnit	af	
modtagelsen	i	Billund	Lufthavn. 



- 27 - 

Det er næppe forkert at 
sige, at VM i Aarhus var 
eksamen for cross: Enten 
bestod man og ville gå 
efter et OL, eller også så 
fremtiden for cross 
yderst sort ud. Vi bestod! 
 
Udfordringer 
Men ikke alt var godt ved 
VM Cross. Mens vi 
internationalt opnåede 
enorm succes, var der 
samtidig udfordringer 
med national 
gennemslagskraft og i 
forlængelse heraf 
økonomi. 
 
Nationale udfordringer 
Det er ingen 
hemmelighed, at vi i 
utilstrækkelig grad 
formåede at opnå 
forståelse for såvel cross 
som disciplin som vores specifikke event-
koncept samt baggrunden herfor. Det gav en 
lang række udfordringer, som vi først fik løst på 
dagen, da det blev tydeligt for enhver, hvad VM 
gik ud på. Der var fine seertal, der var mange 
tilskuere, men vi havde langt færre deltagere 
end vi havde håbet på. 
Vi formåede heller ikke at skabe 
sammenhængskraft mellem den retning, som 
VM angav og vores nationale konkurrencemiljø. 
Supplerende tiltag som Cross Nationals og 
international trænerkonference mislykkedes i 
forhold til de opsatte mål. 
  
Økonomi 
Det begrænsede deltagerantal i motionsdelen 
førte væsentlige økonomiske udfordringer med 
sig. Det stod tidligt klart, at vi ikke ville opnå den 
deltagelse, som vi havde baseret en væsentlig 
del af finansieringsplanen på. Vi forsøgte at 
kompensere med at reducere omkostningerne, 
og vi endte med at havde brugt færre midler 
end forventet. Men det ændrede ikke ved 
resultatet. VM blev en stor succes, men den blev 
også dyr. I skrivende stund drøftes 
disponeringen af det væsentlige underskud med 
en række interessenter. Der vil på årsmødet 

blive orienteret herom. Men tilbage står, at for 
Dansk Atletik kan man p.t. godt konkludere, at 
værtskabet blev en stor succes, som på udvalgte 
parametre leverede præcis det vi havde håbet 
på. Samtidig kan det vise sig at blive en dyr sejr. 
 
Hvad blev resultatet for dansk atletik? 
Da vi i gangsatte arbejdet med VM Cross 
definerede vi en række mål, som vi ønskede at 
opnå med værtskabet: 
 

Mål 
Understøtte Dansk Atletiks eventprofil ü 
Aarhus som international værtsby ü 
Årlig skolecross turnering ü 
IAAF-træner uddannelse i Danmark û 
Opbygning af eventspecifikke 
kompetencer 

ü 

Cross Nationals udvikling û 
Muliggøre drøftelse af cross som OL-
disciplin 

(ü) 

Demonstrere cross’ kommercielle 
potentiale 

(ü) 

 
Samlet set er vi tilfredse med resultatet; om end 
prisen kan vise sig at have været høj.

  

VM	Cross	var	uden	sammenligning	den	største	samling	af	løbeverdenens	topnavne	vi	
nogensinde	har	set	i	Danmark.	I	billedet	er	2	verdensmestre	fra	det	senere	VM	i	Doha	
(Chepkoech	og	Obiri),	en	sølvvinder	fra	VM	i	Doha	(Gidey)	og	i	øvrigt	den	samlede	top	3	i	
Aarhus:	Obiri-Dida-Gidey.	
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Royal Run 2019 
 
Var der nogle, som troede, at Royal Run 2019 
ville komme bare i nærheden af successen fra 
2018? Vi gjorde ikke. Færre byer og fraværet af 
H.K.H. Kronprinsens rund fødselsdag gjorde på 
papiret forudsætningerne væsentligt ringere.  
 
Men alles forventninger blev gjort til skamme. 
Med over 82.000 tilmeldte overgik Royal Run 
2019 deltagerantallet fra 2018 og blev på alle 
parametre en enorm succes. 
 
Af resultater kan især følgende nøgletal 
fremhæves: 
 

• 60 fortræningsforløb på landsplan 
• 1.400 personer blev medlem af en 

forening via fortræningsforløb 
• 121 Royal Side Runs i ugen op til 

løbsdagen 
• 2.000 personer hævede efter tilmelding 

deres daglige aktivitetsniveau fra under 
til over WHO’s anbefalinger for daglig 
fysisk aktivitet 

• Seertal markant over normalen for 
samme dag andre år 

• TV-share gennemsnitligt over 35 % for 
den 10½ time lange udsendelse 

 
Royal Run blev i september 2019 nummer 3 i 
European Athletics’ ”European Race of the 

Royal	Side	Runs	var	et	nyt	initiativ	i	2021.	Med	
121	lokale	udgaver	blev	det	en	overvældende	
succes,	som	kan	forventes	af	vokse	betydeligt	i	
2020. 
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year” kåring; et opsigtsvækkende resultat for et 
løb uden international elite. 
 
Den 10. juni var en fantastisk dag med en 
formidabel indsats af de mange involverede! 
 
2020 og fremtiden 
Forud for løbsdagen 2019 blev i det i samråd 
med Kongehuset besluttet, at Royal Run 
videreføres i 2020 med løbsdag den 1. juni.  
I skrivende stund er vi i dialog med mulige 
værtsbyer og forventer at offentliggøre de 
endelige destinationer i 2020 inden årsmødet.  

Der er allerede nu dialog med en halv snes byer 
om værtskab i 2021, og vi forventer, at disse vil 
blive fastlagt i 1. halvdel af 2020. 
Royal Run er en af vores største successer 
nogensinde. På blot et år opbyggede eventen en 
kendskabsgrad i den danske befolkning på 
niveau med ’Knæk cancer’ kampagnen – efter 
den havde været i gang i 5 år. Det er også en 
event, som presser os til det yderste. Det kan de 
medvirkede foreninger nikke genkendende til. 
Så opgaven er stor – heldigvis står resultaterne 
mål hermed; Royal Run er dansk idrætshistorie 
og det er sjældent en idræt som vores har 
mulighed for at være med til at skrive den med 
så store bogstaver, 
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Atletik TV 
 
 
Efter lanceringen i efteråret 2017 er udviklingen 
af Atletik TV gået hurtigt. Omsætningen er 
vokset hurtigere end forventet, og vi har på kort 
tid høstet langt flere erfaringer end forventet. 
 
Blandt de tiltag, som vi har forfulgt, er en fælles 
skandinavisk medieproduktion og videoplatform 
med en række online services. Allerede i år har 
Atletik TV i samarbejde med det svenske og 
norske atletikforbund gennemført fælles 
produktioner, testet videoplatforme, og der 
arbejdes videre på en fælles indsats. 
 
Målsætningerne omfatter udviklingen af vores 
produktionsapparat baseret på en 
forretningsmodel, hvor vi kan tilbyde en udvidet 
portefølje: Med en ny enklere low-cost 
produktion til web og storskærm, optimeret 
produktionskvalitet af vores vigtigste events og 
på lidt længere sigt, mere avancerede 
produktioner til broadcast med TV kvalitet.  
Herunder udvikles delproduktioner til sociale 
medier, egen videoplatform og TV. På kort sigt 
etableres egen videoplatform med Atletik kanal, 
der indeholder masser af spændende atletik fra 
konkurrencer i Norden og udvalgte 
internationale events.  
 
Atletik TV udvikler løbende en bedre 
produktionskapacitet i samarbejde med en 
række i øvrigt tilbagevendende parter og 
kunder. Allerede i dag samarbejdes med ti andre 
sportsgrene i ind- og udland. Blandt de 
væsentligste tiltag der kommer i det nye år, 
arbejdes der på dataintegration således vi kan 
visualisere og animere data i vores 
produktioner, eks. rekorder fra 
statistiksystemer, mini-biografier, beregninger 
på live udøvelse af atletikken. 
 
2019 har været præget af VM Cross og 
udvidelsen af det Nordiske samarbejde med 
produktioner i Sverige og Norge, samt en række 
større videoproduktioner for Skole OL. Atletik 
TV har udvidet samarbejdet og har allerede nu - 
udover atletikken - været omkring motionsløb, 
Cross, OCR, Fodbold, Håndbold, Beach 
Håndbold, Street Fodbold, Roller Derby, 
Bordtennis, Bowling, Bueskydning, 

Orienteringsløb, Roning, Svømning, Fægtning og 
Triatlon.  
 
Opgaverne er især Live produktion til stream og 
storskærm, konference, magasiner, biografier, 
promo/markedsføringsvideoer samt trænings- 
og instruktionsvideoer. 
 
Forventninger til vores attraktion målt på det 
årlige seertal er mere end fordoblet, og vi har 
passeret de 50.000 seere i år, hvoraf ca. 5000 
er faste tilbagevendende danske seere. 
Seertiden udvikles og vi har pæne 1-1½ times 
seertider både ind- og udland. 
 
Live seertallet for danske mesterskaber er gået 
lidt ned og ligger i år omkring 2.500 – 3.000 
seere for et DM og det samme ugen efter VoD. 
De Svenske stævner trækker ml. 6.000 og 8.000 
seere og efterfølgende imponerende 10.000 – 
15.000 seere VoD.  
 
Flash rapportering (kortere interviews af 
forskellig karakter) har vist sig at skabe stor 
interesse og målt ift. et DMU på ca. 2.500 seere 
kunne Flash opnå hele 15.000 seere på 
platformen og sociale medier. 
Undersøgelser i forbindelse med live 
produktionerne viser at ca. 80% af seerne er 
nationale og resten udenlandske (op til 60 
lande).  
Der er en lille overvægt af mænd ift. kvinder 
fordelt ca. 60% / 40%. Der er tillige en lille 
overvægt af +25 årige mod yngre også på ca. 
60% / 40%. Fordelingen mellem seere indenfor 
atletikken og udenfor er ca. 50% / 50%, hvor 
ca. 25 % ingen relationer har til atletikken. 
Denne fordeling er generel for Norden. 
 
Fremtiden 
Vi er på kort tid nået meget længere, end vi 
havde forventet. Dette, kombineret med de 
høstede erfaringer, indebærer, at vi i 4. kvartal 
2019 gennemfører en revision af strategien for 
Atletik TV med henblik på at optimere værdien 
af indsatsen for dansk atletik.  
Tilbage står, at vi efter 2 års indsats kan 
konstatere, at Atletik TV har været, og er, en 
stor satsning. Vi konstaterer også, at vi er meget 
tilfredse med de opnåede resultater. 
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CPH Half 
Da Dansk Atletik og Sparta AM efter det 
succesrige VM Halvmaraton 2014 besluttede sig 
for at lancere et internationalt halvmaraton i 
København med ambition om at blive verdens 
bedste halvmaraton, virkede målet fjernt. 

Siden lanceringen i 2015 har løbets eliteniveau 
udviklet sig betydeligt og er nu blandt de absolut 
bedste i verden; hvilket bekræftedes med 
Geoffrey Kamworors spektakulære 
verdensrekord på mændenes halvmaraton i 
tiden 58.01 minutter. 

 

  
 

 
Rekorden symboliserer en målestok for dansk 
atletiks evne til at tiltrække og muliggøre store 
atletikpræstationer. Og set i det lys er rekorden 
ikke uden betydning. Sammen med VM Cross har 
det skabt stor opmærksomhed omkring dansk 
løb; noget som vi forventer vil komme især CPH 
Half men også andre tiltag med internationale 
målgrupper til gode. 

Samarbejdet mellem Sparta AM og Dansk Atletik 
har udviklet sig undervejs siden starten i 2015. 
Vi mener i dag at have fundet en form, der på 
bedste vis udnytter de to organisationers evner 
og forudsætninger bedst muligt. Lanceringen af 
’Superhalfs’ er en stor mulighed for dansk 
atletik for at tilegne sig viden på internationalt 
topniveau, og vi tror og håber på, at CPH Half 
ikke er færdigt med at udvikle sig som event. 
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Copenhagen Athletic Games 
 
Copenhagen Athletic Games var også i år 
klassificeret som ’European Athletics Classic 
Meet’, og udviste igen i år et højt resultatniveau 
med klare fremskridt på teknisk afvikling.  
 
Stævnet er p.t. vores eneste stævne med World 
Rankings bonuspoint; en status som vi søger at 
beholde og om muligt forstærke, da det 
potentielt har stor betydning for vores nationale 
elites muligheder for international kvalifikation. 
 
I 2020 omlægges den internationale 
konkurrencestruktur med lanceringen af World 
Athletics’ Continental Tour. Vi har for den 
kommende sæson søgt om bronze status for 
2020 og overvejer at opgradere efterfølgende 
grundet mulighed for flere ’World Rankings’ 
bonuspoint i stævnet. Der vil dog være tale om 
en betydelig investering, idet pengepræmier til 
atleter alene vil indebære en øget omkostning 
på 50.000 $.  
 
Overvejelserne retfærdiggøres dog ikke blot 
pga. mulighed for flere ’World Rankings’ 
bonuspoint til danske atleter. En opgradering vil 
også stille øgede krav til stævnets organisation 

og dermed nødvendiggøre opbygning af faglige 
kompetencer på en lang række områder; noget 
som vil komme dansk atletik som helhed til 
gode. 
 
Det nuværende resultatniveau placerer CAG i 
top 10 over nordiske atletikstævner med top 5 
niveau som realistisk ambition indenfor en kort 
årrække. 

 
 
 
Danske mesterskaber 
 
Mesterskabsreform 
Det forgangne år blev også brugt på at 
reformere atletikkens mesterskabsprogram. Ved 
at reducere antallet af stævnedage bundet op 
på mesterskaber, der som udgangspunkt er 
underlagt ganske rigide rammer for afholdelse, 
ville der blive frigjort ressourcer til at arbejde 
med udvikling af såvel det daglige tilbud som 
stævner med nytænkning. 
 
Intentionerne var gode, men processen viste 
også, hvor svært det er at arbejde med 
forandring i en idræt med så mange aktiviteter, 
der hver især har en, heldigvis, dedikeret 
målgruppe.  
Tilbage står, at mesterskabsreformen ikke førte 
til væsentlige ændringer. At udvikle 
arrangementer, som fundamentalt ikke har 
ændret sig i adskillige årtier, er ikke gjort med 
et snuptag. Og processen har afsløret, at 

traditioner er svære at bryde med. Der er 
heldigvis megen hjerteblod i vores 
mesterskaber. Alligevel skal vi fortsætte med at 
reformere vores mesterskaber; vi er i færd med 
at forme de mesterskaber, som fremtidens 
atletikudøvere skal boltre sig i. Og vi kan næppe 
forvente, at de vil have samme præferencer, 
som folk født et halvt århundrede før dem selv. 
 
I det kommende bestyrelsesår fortsættes 
processen med primært fokus på at øge 
værdien af udvalgte arrangementer for vores 
omgivelser. Årsagen hertil er ganske simpel; 
dansk atletik bruger i dag langt flere økonomiske 
ressourcer på at afholde mesterskaber end vi 
gjorde tidligere. Dette er ikke tilfredsstillende 
og der igangsættes derfor proces med henblik 
på at rette op på dette forhold. 
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DM Senior 
 
DM Senior afholdtes med succes den 26.-28. juli 
i Esbjerg. Mange flotte resultater resulterede i 
det næst bedste resultatniveau i dette årti, kun 
overgået af 2016. 
Knap så godt er udviklingen i deltagerantallet, 
som for 3. år i træk udviste tilbagegang; dette 
på trods af højere median for felternes 
størrelse. Årsagen er primært færre deltagere i 
løbedisciplinerne. Således var der 28 % færre 
deltagere i mellem- & langdistance disciplinerne 
sammenlignet med 2018.  
 
DM Senior er vores primære arrangement på 
stadion. Det er vores nationale udstillingsvindue 
af vores sport, og vi har derfor alle en opgave i 
at forsøge at vende denne udvikling således, at 
vi i 2020 kan opnå en positiv udvikling og bygge 
frem mod den kommende DM-uge. 
 

DM-ugen og ’World Rankings’ 
Netop DM-ugen, som i 2021 forventes afholdt i 
uge 25, indebærer, at vi allerede i 2020 flytter 
DM til juni. For flytningen taler også 
introduktionen af ’World Rankings’ som 
grundlag for kvalifikation til internationale 
mesterskaber. Nationale mesterskaber er 
forbundet med et betydeligt antal bonuspoint, 
som kan få afgørende betydning for vores 
udøveres mulighed for at kvalificere sig til OL. 
Og netop derfor vil flytningen være af stor 
betydning for vores chancer for at få udøvere 
med til OL i Tokyo. 
 
Flytningen af DM til juni indebærer, at der 
opstår et tomrum i tilbuddene til vores 
nationale elite i august. Dette bør være et 
væsentligt fokus for alle foreninger det 
kommende år. 
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Mesterskabsoversigt 
 

Dato Mesterskab Sted Arrangør 
26/1 DM lang trail Tejn Tejn IF løb 
2-3/2 DM-inde Masters Randers Randers Sportsklub Freja 
2-3/2 DM-inde mangekamp Randers Randers Sportsklub Freja 
16-17/2 DM inde Skive Skive AM 
16/2 DM-inde kapgang Skive  Skive AM 
23-24/2 DMU-inde Skive  Skive AM 
9/3 DM Cross Roskilde Hellas Roskilde 
4/5 DM 10 & 20 km kapgang Vallensbæk Phønix/VI39 kapgang 
1-2/6 DM 24 timer løb Sæby AMOK 
10/6 DM 10 km København Dansk Atletik & Sparta AM 
22/6 DM 30 km kapgang Valby Phønix/VI39 kapgang 
26-28/7 DM senior Esbjerg Esbjerg AM 
17/8 DM kort trail Kolding Kolding Motion & KriXrun 
17/8 DM 100 km Viborg Vinorg AM 
17-18/8 DM Masters Hvidovre Hvidovre AM 
24-25/8 DM Ungdom Greve Greve Atletik 
31/8-1/9 DM Mangekamp København Sparta AM 
1/9 DM kapgang bane Ballerup Ballerup AK 
15/9 DM Halvmaraton København Dansk Atletik & Sparta AM 
21/9 DM Kastemangekamp Ballerup Ballerup AK 
22/9 DM Masters Kastemangekamp Ballerup Ballerup AK 
29/9 DM Maraton Odense H.C. Andersen Marathon 
6/10 DM 50 km kapgang Tilburg (NED) Phønix/VI39 kapgang 
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Økonomi 
 
Dansk Atletik Forbunds regnskab udviser et 
positivt årsresultat på 68 t.kr. mod et 
budgetteret overskud på 140 t.kr. 
 
Forbundets traditionelle indtægter forblev 
stabile i 2018. Dog indebar Royal Run en 
væsentlig stigning i omsætningen. 
 
Regnskabet for indtægter udviser væsentlige 
afvigelser i forhold til budget. Hovedparten af 
disse skyldes regnskabstekniske omlægninger; 
primært overgang fra netto resultat for 
aktiviteter til specifikation af indtægter hhv. 
omkostninger. 

Det var glædeligt, at Atletik TV i sit første hele 
regnskabsår opnåede indtægter 40 % over det 
budgetterede. Ligeledes var det yderst 
tilfredsstillende, at vores nye tiltag for 
tværidrætslig indsats indenfor 
udholdenhedsidræt samt kulturudvikling i eliten 
førte til ekstrabevilling fra Team Danmark til 
elitearbejdet. 
 
På den anden side måtte vi sande, at successen 
til trods indebar Royal Run et væsentligt 
underskud på 1,9 mio. kr. Finansieringen heraf 
blev fordelt arrangørparterne imellem, og 
forbundets regnskab belastes følgelig 
ekstraordinært med 250 t.kr. 

 
 
 
Økonomisk udvikling 
 
Set i lyset af den betydelige økonomiske 
investering i såvel Atletik TV som Royal Run, er 
udviklingen i egenkapital tilfredsstillende.  
 
Dermed er situationen forud for et 2019, som 
byder på væsentlige usikkerheder i form af 
værtskabet for VM Cross, en udvidelse af Skole 
OL, gentagelse af Royal Run og en 
omstrukturering af den administrative stab 
ganske god de seneste år taget i betragtning.  

Udviklingen i forbundets soliditet følger vi tæt, 
og den administrative omstrukturering skal ses i 
lyset heraf. 
 
Bestyrelsen vil på årsmødet orientere om status 
for driftsåret 2019. 
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Årtiet 

Dansk Atletik har de seneste ti år gennemgået 
en enorm økonomisk udvikling; sandsynligvis 
uden sidestykke blandt specialforbund i 
atletikkens verden. Omsætningen er ottedoblet, 
og efter den indledende mislykkede satsning på 
motion med negativ egenkapital til følge, er det 
på meget kort tid lykkedes at retablere 
egenkapitalen samtidig med, at væksten har 
været betydelig. 
 

Dette er sket med en bevidst målsætning om 
vækst på toplinjen. Frem for at flytte penge 
mellem atletikkens forskellige kasser, har vi 
kontinuerligt arbejdet for at tiltrække eksterne 
midler til vores idræt. Det er lykkes over al 
forventning. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Det er dog ikke kommet uden pris. Ekstern 
finansiering er ikke gratis; de kommer altid med 
en jobbeskrivelse, og vi, dansk atletik, har 
derfor ikke selv kunnet disponere alle midler 
udelukkende efter eget ønske. Det er der ikke 
noget usædvanligt i, men ikke desto mindre har 
væksten på en række områder, som ikke 
tilhører vores traditionelle satsningsområder, 
eksempelvis motion og skoler, ført til en stadig 
mere omsiggribende debat om satsning på vores 
traditionelle aktiviteter – eller mangel på 
samme. 
 

Faktum er, at det traditionelle virke for 
forbundet i 2018 stod for 17 % af de samlede 
indtægter og 24 % af de samlede omkostninger. 
Den ubalance gør det under nuværende forhold 
meget svært at udvide satsningen i de 
kommende år. 
 
Hvad bruger vi pengene til? 
På indtægtssiden betaler foreningerne 
kontingent og licens, DIF giver et grundtilskud til 
at drive forbundet, vi har indtægter via vores 
mesterskaber og kursusaktiviteter. Dette er 
indtægterne forbundet med vores basale 

DEN 7,4 mio. kr.

DEN 43,2 mio. kr.

SWE 37,1 mio. kr.

SWE 31,7 mio. kr.

NOR 26,5 mio. kr.

NOR 36,5 mio. kr.

2009 2018

Udvikling i
omsætning

for nordiske
atletikforbund
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aktiviteter; alt i alt en samlet indtægt i 2018 på 
3,5 mio. kroner. 
 
 

Indtægter 2018 (tkr) 
Kontingenter 232 
Licenser 700 
DIF grundtilskud 1.759 
Mesterskaber 453 
Kurser 351 
  
Total 3.495 

 
 
For disse midler skal vi betale forsikring for alle 
ledere og trænere, afholde de 
vedtægtsbestemte mesterskaber, have basal 
informationsformidling, en kursusstruktur, 
statistikfunktion, have en bestyrelse og holde 
årsmøde.  
 
 

Omkostninger 2018 (tkr) 
Forsikringer 197 
Mesterskaber 721 
Information 100 
Uddannelse 510 
Statistik 130 
Bestyrelse og årsmøde 382 
  
Total 2.040 

Restbeløbet, knap 1,5 mio. kroner, skal bruges 
til at finansiere komiteer, ansætte personale til 
at varetage relevante opgaver, husleje og 
investering i nye tiltag. Under normale 
omstændigheder kan den opgave naturligvis ikke 
løses, men vi har løst den ved vækst på andre 
områder. 
 
Vi konstaterer dog også, at løsningen har ført til 
et skævt forhold mellem de forskellige 
strategiske spor i Dansk Atletik, hvor det 
oprindeligt væsentligste strategiske spor i 
fremtiden risikerer at blive et sidespor.  
 
For at undgå en sådan udvikling er vi 
fremadrettet nødt til at rette op på den 
økonomiske model i det traditionelle virke; vi 
skal skabe større omsætning for at udløse 
større udvikling og aktivitet. For at få flere 
penge til stævner, formidling, uddannelse, 
frivillighed og udvikling, er vi nødt til at se på 
indtægtsgrundlaget fra disse områder og dets 
interessenter.  
 
Denne proces vil bestyrelsen indlede med 
debatten på årsmødet 2019. 
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Regnskab 
 

Note  2018  Budget 2018  2017 

Indtægter            

DIF-tilskud  5.289.329  5.181.000  7.135.350 
Tilskud, Team Danmark  2.703.270  2.800.000  2.055.532 
Tilskud, Undervisningsministeriet  24.597  30.000  27.197 
Kontingent/licenser  932.900  875.000  981.550 
Andre tilskud  234.795  235.000  313.772 
Uddannelse  351.522  0  52.439 
Arrangementer  453.216  -111.970  -16.503 
Elite, brugerbetalinger  1.386.152  1.122.150  1.580.234 
Atletik TV  526.781  -  - 

Skole OL  8.757.776  9.150.000  7.004.000 
CPH Half 2018  2.000.000  600.000  59.303 
Bevæg dig for livet  330.773  0  1.533.880 
Royal Run  20.207.702  0  - 
Øvrige indtægter   32.201  450.000  243.932 
       
Indtægter i alt   43.231.014  20.331.180  20.970.686 
 
Omkostninger  

          

Statistik  199.815  130.000  108.818 
Uddannelse  509.855  -  - 
Arrangementer  720.582  -  - 
Elite  6.177.328  6.068.000  5.391.247 
Senior komite  4.968  50.000  21.994 
Kapgang projektgruppe  35.057  50.000  26.984 
Børne- & Ungdoms komite  32.541  100.000  38.293 
Masters komité  68.985  100.000  47.991 
Øvrige komiteer og udvalg  22.550  44.000  23.445 
Bestyrelse  382.430  284.000  272.377 
Kontorhold  1.777.559  1.968.000  1.890.536 
Bevæg dig for livet  940.750  625.000  4.505.841 
Information/PR  315.364  332.000  398.946 
‘Atletik TV’  1.170.924  825.000  195.322 
Royal Run  20.460.520  -  - 
CPH Half  1.477.756  -  - 
Skole-OL  8.865.599  9.615.000  7.653.126 
Omkostninger i alt   43.162.583  20.191.000  20.574.920 
       
Årets resultat   68.431  140.180  395.766 

 


