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Forbund for ’Fremtidens Atletikmiljø’, har DAF nu ansat Katja Salivaara til at føre projektet videre. Katja 
kan kontaktes på katja@dansk-atletik.dk / 2445 7191. Velkommen til Katja! Læs mere her.  
 

Læg en unik oplevelse under juletræet  
Fantastisk god måde at skabe en folkelighed omkring eliteidræt, siger Marianne Jelved. 
Fedt at løbe igennem sin hovedstad, siger Pelle Hvenegaard (bill.). Kulturministeren og tv-
værten taler begge om Copenhagen Half Marathon, som afvikles søndag 13. september 
2015 - og som alle kan købe startnummer til fra mandag 1. december kl. 12 på cphhalf.dk. 
Læs mere her. 
 
Gruppetilmelding til Cph Half  

Vi har forhåndsreserveret et tilstrækkeligt antal startnumre til alle DAF-klubbers 
medlemmer, så vi garanterer at ingen går forgæves. Det betyder i praksis, at I som 
DAF-klub ikke skal gøre noget, før I modtager et tilmeldingslink fra os i løbet af 
december 2014.  
Alle klubber burde have modtaget et brev vedrørende gruppetilmelding i sidste uge fra 
DAF-kontoret. Hvis ikke, kan I kontakte os for yderligere info. 

 

Starterkursus 16. - 18. januar 2015 i Ballerup 
DAF og Ballerup AK indbyder til starterkursus i forbindelse med DMU-øst inde i Ballerup Superarena. 
Der er både teori og praktiske øvelser på programmet til starterkurset i Ballerup 16.-18. januar. 
Teoridelen indeholder bl.a. IAAFs nyeste guidelines for startere og senere afprøves de nyerhvervede 
færdigheder til DMU-øst i Ballerup Superarena. Læs mere her. 

Styrk klubben ved at udnytte jeres unges kreativitet 
Husk at sidste frist for Make Athletics Happen er 1. december 2014  
En del klubber har allerede sendt deltagere af sted, blandt andet SIK80 Sæby, Ballerup, AGF og Sparta. Vi 

har dog stadig plads til flere! Så skynd dig at kontakte udviklingskonsulent 
Morten Nielsen på morten@dansk-atletik.dk, hvis du vil give dine unge alle 
tiders mulighed for at sætte deres ideer og kreativitet i spil på en måde, som 
også vil udvikle og præge din klub og dansk atletik og motion. Læs mere her. 

mailto:katja@dansk-atletik.dk
http://www.dansk-atletik.dk/Nyheder/2014/11/201114_Nyansaettelse%20i%20DAF.aspx
http://cphhalf.dk/
http://www.dansk-atletik.dk/da/Nyheder/2014/11/281114_Laeg%20unik%20oplevelse%20under%20juletraeet.aspx
http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Diverse_invitationer/Starterkursus%20Ballerup%201.ashx
mailto:morten@dansk-atletik.dk
http://www.dansk-atletik.dk/Kurser/Eventprojektleder-uddannelse.aspx
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Tilmeld din klub som arrangør af Skole OL-stævne nu! 
I januar tilbydes Dansk Skoleidræt at afholde Skole OL-stævner rundt i landet. Klubber, der er 
interesseret i at arrangere et Skole OL-stævne, skal derfor melde tilbage NU. 
Maj måned bliver fyldt med glade skoleelever der dyrker atletik! Indtil nu har vi ikke færre end 15 lokale 
Skole OL-stævner i kalenderen, og der er flere på vej.  I 
kan stadig nå at være med! Stævnet skal ligge inden 
21. maj 2015, men I bestemmer selv datoen.   
Skole OL er ved at indgå en aftale med Dansk 
Skoleidræt omkring sammenlægning af 
skoleatletiktiltag.  
I januar giver vi derfor Dansk Skoleidræts 
kredsforeninger mulighed for at byde ind på afholdelse 
af et lokalt Skole OL-stævne. 
SÅ, hvis I som klub vil sikre jer retten til at afholde 
stævnet i jeres by, skal I give os besked senest 31. 
december 2014. I kan selvfølgelig stadig nå at melde jer på banen efterfølgende, såfremt Dansk 
Skoleidræt ikke har budt ind på opgaven i jeres by.  
Kontakt Skole OL: 
Projektleder Lene Kryger Pedersen lene@dansk-atletik.dk 
Udviklingskonsulent Katrine Gribel Vorum katrine@dansk-atletik.dk 
 
 

Medlemsregistrering 
Central Forenings Register sender brev til alle foreninger om medlemsregistrering i begyndelsen af 
december. Husk venligst at indberette jeres forenings medlemstal.    
 

Afregning senest 27. januar 2015 
DAFs udvalg og klubber skal sende al afregning (fakturaer og bilag), der 
vedrører DAF 2014-regnskab til DAF-kontoret allersenest 27. Januar 2015. 
Dette gælder udvalg, ansatte, bestyrelse og eliteregnskab.  
  

mailto:lene@dansk-atletik.dk
mailto:katrine@dansk-atletik.dk
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Månedens DAF-profil: Lene Kryger Pedersen 
December måneds DAF-profil er Lene Kryger Pedersen, der bl.a. er projektleder for Copenhagen Half 
Marathon, som åbner for salg af startnumre mandag 1. december kl. 12 på cphhalf.dk.  
 
Navn: Lene Kryger Pedersen 
Stilling på DAF-kontoret: Projektleder 
Hvad arbejder jeg allermest med lige nu: Copenhagen Half Marathon 
organisering, lancering og partnerskabsaftaler. Skole OL 
partnerskabsaftaler med klubber og kommuner i hele landet. 
Eksempler på andre af mine arbejdsopgaver: Bud på fremtidige 
internationale atletikmesterskaber, Skole OL planlægning 2015/2016, 
økonomistyring, Projekt 25-50-75, holder oplæg, repræsenterer Dansk 
Atletik Forbund ved relevante arrangementer samt meget andet. 
Min arbejdsmotivation: Hos Dansk Atletik Forbund er der mange nye 
projekter i gang og flere på vej, som jeg er heldig at være involveret i. 
Der er ikke to dage, der er ens, og der er altid fart over feltet, hvilket 
holder mig på tæerne. 
Mit forhold til løb og atletik: Jeg bliver rørt, når jeg er ude og heppe 
og ville ønske, jeg selv kunne holde af at løbe langt. Det bliver dog kun 
til 5 km ad gangen. 

Velkommen til nye klubber 
Vi kan byde velkommen til Korup Motion og Ebeltoft Løb og Motion på Syddjurs, der er de seneste 
indmeldte klubber i Dansk Atletik Forbund. Vi håber at I får stor glæde af jeres DAF medlemskab. 
 
 

DAF ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår  
 

 
 

http://cphhalf.dk/

