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Nyt fra DAF kontor 
Efter afrunding af VM Halvmaraton er Henriette Leth Nielsen overgået til stillingen som 
kommunikationschef i Dansk Atletik Forbund. DAF har desuden fornøjelsen af at beholde Rasmus 
Lorentzen fra VM Halvmaraton-holdet på DAF kontor resten af 2014. Rasmus skal fortrinsvis 
arbejde i MotionDANMARK regi og vil herudover varetage opgaver i DAF administration. 
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U23 NM i København – vil I være med? 
Kunne I tænke jer at være en del af det næste internationale mesterskab på dansk grund? 
Den 26.-27. juli er Dansk Atletik Forbund igen værter for et internationalt mesterskab. Denne 
gang er der tale om de U23-NM, som afholdes på Østerbro Stadion. 
For at give vore egne og de gæstende udøvere fra de nordiske og baltiske lande de bedst mulige 
rammer, har vi brug for mange dommere og hjælpere. 
 
Så har du personligt eller via din forening lyst til at være en del af et engageret og dygtigt team, 
som agter at levere det bedste U23-NM hidtil, skal du kontakte Anja Lindholm på mail 
alp@tomsgroup.com 

Skole OL 2014 skudt i gang  
Skole OL 2014 afvikler fem lokale bystævner for 4.-7. klasse i løbet af maj 
måned. I Korsør AM lød første startskud tirsdag 6. maj, hvor 460 børn fra lokale 
skoler var samlet på stadion, med fornem opvarmning af 
Abdi Ulad samt HKH Kronprins Frederik. Herefter kom Skole 

OL til Vejle IF torsdag 8. maj, til Aarhus 1900 torsdag 15. maj, til Aalborg 
Atletik og Motion mandag 19. maj og i Roskilde arrangerer ROAR i samarbejde 
med lokale idrætslærere en Skole OL-dag torsdag 22. maj på Hyrdehøj 
atletikstadion. Skole OL-finalestævnerne afvikles af Sparta på Østerbro stadion 
17.-20. juni.  
Husk allerede nu at minde børn, lærere og skoler i dit lokalområde om 
nøgledatoerne for Skole OL 2015:  
1) Skolerne kan selv afvikle Skole OL for 4.-7. klasse i løbet af skoleåret 2014/2015 
2) Der afholdes lokale bystævner for 4.-7. klasse rundt i landet i maj 2015  
3) Finalestævnerne afvikles medio juni 2015 i København 

Læs mere om Skole OL på http://skoleol.tv2.dk/ eller kontakt Katrine Gribel 
Vorum katrine@dansk-atletik.dk / 4326 2309. 

http://skoleol.tv2.dk/
mailto:alp@tomsgroup.com
http://skoleol.tv2.dk/
mailto:katrine@dansk-atletik.dk
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Atletikkens Årsfest 
Hvis ikke du allerede har sat et stort kryds i kalenderen og tilmeldt dig årets hyggelige atletik-
weekend, så gør det nu! Bestyrelsen opfordrer alle DAF-klubber til at møde op og deltage, når 
Dansk Atletik Forbund afholder Atletikkens Årsfest i weekenden 25-26. oktober på Brogaarden i 
Strib på Fyn.  
Seniorkonference og BU-konference afholdes om lørdagen, umiddelbart forud for programmet 
for årsfesten. Det ordinære årsmøde foregår om søndagen. Lørdag aften er der både quiz og fest. 
Se invitation til Atletikkens Årsfest HER.  

Studietur til norsk Ung:leder uddannelse  
Dansk atletik er dybt afhængig af gode, erfarne og nytænkende frivillige ledere, og vi har brug for 
unge, som kan og vil dette. I 2015 igangsætter DAF en ny uddannelse for unge mellem 15 og 25 
år med lyst og ambitioner om at gøre en forskel i klubberne og i dansk atletik og motion. I Norge 
har man siden 2011 årligt uddannet 100 unge projektledere, hvorfor det var helt naturligt at DAF 
kiggede med og lod sig inspirere på et studiebesøg den første weekend i maj.   
De norske kodeord bag succesen er tro og anderkendelse af, at de unge kan og vil. Man har lavet 
en simpel struktur hvor de unge hele tiden kan relatere teori om projektplanlægning, ledelse af 

frivillige og medie- og sponsorrelationer til 
et praktisk projekt, som udføres hjemme i 
klubben i tæt samarbejde med en mentor. 
De unges projekter omhandler blandt andet 
atletikskoler, skole-atletikstævner eller 
motionsløb, og som observatør på kurset 
var det tydeligt at de unge ledere havde et 
stærkt ejerskab og en stor stolthed over 
forløbet og resultaterne.  Læs mere her. 
DAF lancerer den nye lederuddannelse i 
forbindelse årets DMU på Østerbro Stadion, 
og vi vil løbende opdatere om uddannelse 
på www.dansk-atletik.dk og i nyhedsbrevet.   
  

http://www.dansk-atletik.dk/~/media/DAF/Arkiv/PDF/arrangementer/aarsmoeder/2014/Indkaldelse%20DAF%20Arsmde%202014.ashx
http://www.friidrett.no/ungleder/Sider/Velkommen.aspx
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Vil du med på studietur til svensk atletikklub? 
Lyder et studiebesøg i Karlstad-klubben IF Göta spændende, så tilmeld 
dig studieturen til i IF Göta i Karlstad i perioden 15-17. juli 2014. På turen 
vil du få en præsentation af IF Göta, som er en af Sveriges mest 
meriterede atletikklubber - med egen atletikhal, atletikgymnasium, 
Atletikuniversitet mm. IF Göta driver desuden en af de mest 
fremgangsrige ungdoms- og eliteafdelinger i Sverige. Du vil også blive 
præsenteret for, hvordan IF Göta arrangerer og gennemfører en stor 
international atletikkonkurrence. Endelig kommer du til at overvære det internationale atletik-
galla onsdag 16. juli. DAF planlægger og arrangerer hele besøget. Alle omkostningerne til rejse og 
ophold er dog for egen regning.  
Tilmelding senest 21. maj til Leif Dahlberg, Dansk Atletik Forbund: Leif@dansk-atletik.dk. 

Velkommen til nye klubber 
Vi kan byde velkommen til den senest indmeldte klub i Dansk Atletik Forbund: 
Glamsbjerg Motion  
- velkommen, vi håber, at I får stor glæde af jeres DAF medlemskab.  
 
 
 
 


