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BU-KONFERENCE lørdag 8. oktober 2011 
 
Valg af dirigent: Torben Dan Petersen 
Valg af referant: Kirse Ellegaard 
 

Orientering fra BU 
2011 – Et år hvor der har været lidt stille fra BUs side. Jane Lindved stopper i BU-udvalget efter 
konferencen. Således bliver en plads vacant og vi ser meget gerne flere medlemmer – særlig gerne 
fra vest. Der har dog været nogen aktivitet bl.a.:  
Udvalgte hold: 14-15års til Berlin, 12-15års til Göteborg, 16-17års til Kalmar, Udvalgt mangekamp; 
18-22års tur blev aflyst.  
Aktivstafetten der startede i 2009 i 2 byer. I 2010 4 arrangementer med i alt 930 elever, og i 2011 
16 arrangementer med i alt ca. 5.000 elever. Aktivstafetten er flere steder kombineret med Kids in 
Athletics aktiviteter/redskaber. DAFs undervisningsmateriale bruges ude i skolernes 
idrætsundervisning. Udbyttet? Ikke nødvendigvis flere medlemmer (umiddelbart), men en 
synlighed, åbenhed over for atletikken i skoleregi. Engagement fra lærerside til at motivere; ad disse 
veje får vi udbyttet. Jf. tidligere tiders Anders And lege og Kellogsstafet gav disse heller ikke 
direkte medlemsafkast, men et indirekte resultat – og med tiden mere direkte.  
Alletiders Atletikskoler afholdes stadig – med jævnt antal; nogle nye kommer med og enkelte 
stopper med afholdelse.  
AtletikCamp – den tidligere Sommerlejr – for 12-15årige; afholdt i Helsingør med 46 deltagere. 
Mulighed at afholde både øst/vest?  
ScandiCamp for 16-22år er afholdt 3 år; planlagt for 2011 i Norge, men campen blev aflyst pga. for 
få deltagere. ScandiCamp har været del af et nordisk samarbejde, og det nordiske netværk og 
samarbejde består, selv om ScandiCamp ikke videreføres.   
 
Kommentarer 
Rekruttering er ikke vores største hurdle – det er fastholdelsen. Norge har lavet en undersøgelse om 
frafald i atletik de seneste 25 år. Vi kan måske – trods nationale forskelle – skele til strategier gjort 
andre steder.  
Behov for mere udmelding om tema ved konferencen. Generelt nogle mangler ift. 
”atletikhåndværket” – bl.a. forbundsmappens opdatering og manglende mesterskabskontrakter.  
BU-budgettet er langt fra brugt, hvilket illustruerer nedgang i aktivitet.   
Bestyrelsen ønsker at tage hånd om at opgaver som rekordopdatering, forbundsmappe o.lign. 
fremadrettet løftes professionelt fremfor frivilligt. 
Rekruttering til BU-udvalg må være et fælles anliggende – udvalg og klubber imellem. BU må 
gerne melde ud, at/når der er ønske om medlemmer, ligesom klubber og enkeltpersoner altid er 
velkomne til selv at kontakte BU.  
 

Tema: Satsningsgruppe 16-22år 
Fremtidige fastholdelsesaktiviteter, hvor skal vi sætte ind? Enkeltstående arrangement – 
Tilbagevendende aktivitet (x gange årligt) – Samarbejde klubber imellem – Hverdagen i de enkelte 
klubber?  
Jf. idrætspsykolog Kristoffer Henriksens Ph.D om talentudviklingsmiljøer er det netop 
træningsmiljøet, anskuet i et holistisk perspektiv, der fastholder. Fællesskab i træning på tværs af 
niveau. Pointe at skele til, hvad der er lavet af undersøgelser ift. fastholdelse jf. Norsk undersøgelse, 
ovenstående m.fl.  
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Fastholdelse i uddannelsesregi er flg. faktorer vigtige: det sociale, at blive set/hørt, at blive målt på 
andre parametre end fagligt/resultatmæssigt. 
Tænk helhed i de unges hverdag: skole/uddannelse – venner – træning. Etablere lektiemiljø i 
klubregi, fleksibilitet ift. trænings-/stævnedeltagelse og skole.  
Udvalgte ture kan virke splittende i en trænigsgruppe, hvor kun enkelte udvælges. Tænk i pleje af 
”hele” træningsgrupper! 
Hvor kan BU bedst gøre en indsats? 
Klubbernes træningsmiljøer må være fokus. BU kan medvirke her ift. at styrke kammeratskab unge 
aktive imellem, fx ved ture, samlinger.  
Samle ind til Inspirationskatalog med gode erfaringer?  
Vi må lave en model for både bredden og eliten – sammentænkning. Jf. norsk undersøgelse er 
skader den 2. vigtigste frafaldsfaktor.  
Island: de der træner 3 gange ugentligt, er de med bedste karakterer.  
DMU deltagelse 5 år tilbage er der 70% der ikke deltager ved mesterskab i dag.   
Træneruddannelse – jf. pointe at trænerrelation er væsentligt for fastholdelse.  
Forældreinddragelse.   
DIF idrætsmiljø for unge er et DIF koncept som udbydes til alle specialforbund hvert år. (jf. 
navneændring, tidl. ”Godt Idrætsmiljø For Unge”).  
 

Tema: Kids in Athletics 
IAAF koncept for træning og konkurrence målrettet børn. Nøgleord: legende tilgang – let adgang – 
kan udøves overalt – team event – kort (1-2 timer).  
Er KIA noget for Dansk Atletik? Skal vi igangsætte et pilotprojekt for at undersøge erfaringer fra 
andre lande – se potentialet for brug i dansk kontekst?  
Pilotprojekt med træning og stævneaktivitet for de -9årige?  

- indhente danske erfaringer 
- prioritere arbejdet.  

Hvad er formålet? Både rekruttering af børn, men ikke mindst fastholdelse også af de ældste 
ungdommer jf. at vi kan tilbyde en progression i atletikken i takt med aldersstigning, således at man 
oplever at møde ”ny atletik” når man kommer i teenageårene.  
KIA indeholder både redskaber og papirmateriale. KIA har mange paralleller til Fun in Athletics; 
og der er meget i konceptet som vi kender i forvejen. Desuden ligger mange klubber inde med flere 
redskaber anvendelige i KIA. Ift. materiale – kontakt til centrale undervsiningsmaterialer (tidl. 
Amtcentraler) for udlån.   
Vigtigt at man stadig kan genkende atletikken (som vi kender).  
En BU opgave at komme ud i skoler/institutioner med information og introduktion til konceptet – 
gerne via lokale klubber.   
Dansk Atletik skal som forbund være de bedste til at træne grundlæggende motoriske færdigheder! 
Her trækkes tråden til uddannelsesfokus. Alle små børn går til gymnastik; vi må fortælle forældre, 
hvad atletik er – at atletik er læring af motoriske færdigheder.  
Skab gerne sammenhæng mellem den daglige træning og stævneaktivitet! Også fra forbundet ift. 
holdning til stævneform.  
Kan DAF nedsætte en pulje til aflønning ved Efteruddannelseskurser?  
Opbakning for at få lavet et KIA koncept i DAF som kan komme ud i klubber og videre i 
skoler/institutioner.  
3 ungledere har som projekt ifm. DAF Unglederuddannelse lavet et koncept for træning i SFO; 
dette er værd også at kigge på.  
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For de 2 temaer nedsættes arbejdsgrupper, der nu og her vil tager fat i at hhv: 
1) Indhente erfaringer vedr. fastholdelse:  

Torben Dan Petersen (DAF bestyrelse / KIF) 
Jens B. Christense (Aarhus 1900) 
Susanne Hedeager (OA/OGF) 
Eva Larsen (Aalborg AM) 
BU-medlem (?)  

2) Organisere videre arbejde med KIA, heri pilotprojekt med Kids in Athletics  
Bo Overgaard (DAF bestyrelse) 
BU-medlem (?) 

 
Deadline for arbejdsgruppe for fremlæggelse: før påske!  
 
  ---------------------------------------------------- 
 
 

B&U-bestemmelser 
Stemmeberettigede: 17 
Valg af stemmetællere: Helle Lindved, Finn D. Andersen, Ulrich Engmark 
 
Forslag 5 
§ 12.1.6 
Kommentar: Greve forsøgte og med god succes – mange motiverede børn, flere får lov at føle 
”fair” konkurrence. Større opgave som arrangør, og økonomisk større byrde ift. medaljer. Positiv 
ovf. 10-13 årige, ej for 14-15årige.  
Ændringsforslag: ændring for opdeling i aldersgrupper for 10-13årige, men bevares for 14-
15år (og videre op).  
For: 13 imod: 3 
Ændringsforslag vedtaget 
Forslag 5 § 12.1.6 med ændringsforslag 
For: 17 
Forslag med ændringsforslag enstemmigt vedtaget. 
Der kan forekomme konsekvensrettelser efterfølgende, fx vejledende tidsskemaer  
 
 
Forslag 6 
§ 12.1.10 
Kommentar: husk konsekvensretning ift. bedstenoteringer.  
For: 17 
Forslag enstemmigt vedtaget 
 
 
Forslag 7 
§ 12.1.10.1 Forslaget er trukket 
Jesper Breum tager sagen videre, jf. ajourføring i nordisk regi.  
Kommentar: De specielle danske point beregninger for 14/15 års gruppen vedr. 80/100m hæk samt 
800m blev vedtaget på sidste års BU konference. 
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Vedtægterne i BU-bestemmelserne vil blive opdateret med de pointtabeller, der blev vedtaget i 2010 
samt øvelsesrækkefølgen, da det er en fejl/mangel at disse ikke er blevet opdateret endnu. 
 
 
Forslag 8 
§ 12.1.11 
For: 17 
Forslag enstemmigt vedtaget 
 
 
Forslag 9 
§ 12.1.13 
For: 17 
Forslag enstemmigt vedtaget 
 
 
Forslag 10 
§ 12.2 oversigt + (12.8.19) Mesterskaber 20-22 år 
For: 17 
Forslag enstemmigt vedtaget 
 
 
Forslag 11 
§ 12.3 
Ændringsforslag: 5000m og 3000m forhindring erstatter ved mesterskaber 3000m og 2000m 
forhindring.  
For: 17  
Forslag med ændringsforslag enstemmigt vedtaget. 
 
 
Forslag 12 
§ 12.6 
For: 0   
Ændringsforslag: 3000m slettes således at der kun tilføjes 1500m.  
For: 8 imod: 7 
Forslag med ændringsforslag vedtaget 
 
 
Forslag 13 
§ 12.8.7 
For: 12  
Forslag vedtaget 
 
 
Forslag 13,1 
§ 12.8.19 + 12.8.25 Forslaget er trukket 
Kommentar: der skal indskærpes at retningslinier for afholdelse følges, jf. brug af ”rygmærker”  
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Forslag 14 
§ 12.10 
For: 17 
Forslag enstemmigt vedtaget 
 
Forslag 15 
§ 12.11 
For: 16 
Forslaget vedtaget 
Ændringsforslag: DM for 12-15årige hold og ændringen af § 12.11.4 frafaldes 
Forslag med ændringsforslag enstemmigt vedtaget 
 
 
Forslag 16 
§ 12.11.13 
For: 13 imod: 0 
Forslag vedtaget 
Ændringsforslag: § 12.11.13 (kvindelig ungdom) suppleres med 300m, samt § 12.11.14 
(mandlig ungdom) suppleres med 300m.  
For: 16 
Forslag med ændringsforslag vedtaget 
 
 
Forslag 16,1 
§ 12.13.2 + 12.13.9 + 12.14.2 + 12.14.3 + 12.14.10 
Forslaget blev besluttet ved sidste års BU-konference. Vedtagelsen skal konsekvensrettes. 
 
 
Forslag 17 
§ 12.xx 
For: 0 imod: 17 
Forslag ikke vedtaget 
 
Kommentarer til forslag 14-17 (16,1 undtaget): 
Det opleves at det er en motivationsfaktor for de 12-13årige for at komme med på holdet. Der er 
ønske om at beholde 12-15 år, men gerne en navneændring til DM-hold for 12-15årige.   
 
 
NYT Forslag 17,1 – ændirng af vægtene for P16-17 års kasteredskaber. 
§ xx 
IAAF har lavet vægtændringer for P16-17 år, gældende pr. januar 2012 
Det blev vedtaget at afvente nordisk kongres og forholde os til forslaget ved konferencen 2012.  
 
DAF bør meddele flg: I de aldersklasser hvor der ikke føres statistik er der ikke krav om 
vindmåling! 
 


