
Generalforsamling 
2023
Beretning fra Atletikafdelingen 
v/Helle Maria Monke



Børne- og mellemhold 2022
20-25 atleter i alderen 5 – 12 år
Opstart af mellemhold sommer 2022
Træner hver tirsdag + mellemhold om 
mandagen

Trænere: 
Henrik Svelmøe Hansen (stoppet)
Thomas Beck
Helle Maria Monke
Mikkel Kock-Hansen (mellemhold)
Mathias Prahl Bårris (vikar)



Ungeholdet 2022
15 – 20 atleter i alderen 12 - 20 år
Træner 2 gange ugentligt + løbetræning lørdag

Trænere:
Finn Sander
Anders Colstrup
Henrik Thomsen
Søren Axelgaard
Helle Nørgaard Jepsen



Aktiviteter 2022
• Masser af stævneaktivitet inde og ude
• Afholdelse af nålestævne Haderslev
• Landsholdssamlinger
• Regional Talenttræning
• Talentcamp i Odense
• Atletiklejr
• Renovering af atletikbanen
• SFO projekt i samarbejde med DGI
• Trænerkursus



DMU / VDMU Inde 2022
• VDMU Inde – 6 atleter og 10 flotte medaljer i alt til 

Milan Axelgaard, Sophus Biering-Müller, Rebekka 
Kordon og Camilla Colstrup 

• DMU Mangekamp Inde – 1 ud 3 atleter til start. 
Flot 4. plads til Camilla Colstrup

• DMU Inde – 5 atleter til start og 2 bronzemedajler
til Milan Axelgaard og Camilla Colstrup

• DMU Senior inde debut til Milan Axelgaard



DMU / VDMU Ude 2022

• VDMU Ude – 3 atleter og 4 medaljer i alt til Thea 
Friis og Ida Duelund 

• DMU Mangekamp Ude – Sølv til Rebekka Kordon 
• DMU Ude – 6 atleter med flotte præstationer – guld 

til Camilla Colstrup i Spydkast og bronze til Milan 
Axelgaard på 800 meter

• DM Senior – Milan Axelgaard yngste deltager på 800 
meter



Dansk Ungdomsrekord 
til Camilla Colstrup

• Camilla Colstrup blev Dansk 
Mester i spydkast med et kast 
på 48,31. 

• Dette kast giver hende den 
Danske Ungdomsrekord, som 
tidligere var 47,50 m. 



NM / EM Ude 2022

• NM Mangekamp (7-kamp) P17 
i Finland Rebekka Kordon

• EM U18 i Israel – Camilla 
Colstrup Spydkast

• Super flot udtagelse og 
deltagelse af begge to – de ser 
godt ud i de røde farver J



LM, Sønderjysk Mesterskab & 
Regionsfinalen
Flot deltagelse fra 10 år + til DGI 
Landsmesterskaberne Inde og Ude.
• Atleterne fik venner på tværs af klubber. 
• Hif kom hjem med flere landsmestre og 

medaljer end der er plads til her ;-) 
Sønderjysk mesterskab bød på 29 mestre 
og 50 medaljer til de 12 Hif´er. 
• Manglende konkurrence i det sønderjyske 

opvejes af erfaring og hygge på tværs.
Regionsfinale Vest var tilbage efter tre års 
pause. 
• Hif deltog sammen med Vidar, HSUF og 

AAIG. 
• Atleterne kæmpede bravt sammen og fik 

en god oplevelse ud af det



Världsungdomsspelen 2022   
• Verdens største ungdomsstævne
• Atleter, forældre og trænere på tur
• 3 super gode atletikdage i Göteborg med 7 

dygtige og skønne atleter   . 
• Ud over de 3 medaljer, har der været super 

flotte resultater og nogle PR   .
• En rigtig god stemning, god fællesskab og 

vi har heppet på hinanden   



Nålestævne Haderslev
• Første stævne på den nye bane
• 50 atleter fra Haderslev og vores 6 

naboklubber
• Fantastisk opbakning fra forældre og 

atleter
• El-tid i gang igen! 
• Stævne styret med Roster – og det 

fungerer godt
• Positiv tilbagemelding fra de andre 

klubber



Atletiklejr 2022
• 15 børn og unge + 3 trænere
• Fokus på hygge, skumfiduser og 

snobrød
• Bade ved stranden 
• Leg og spil
• Masser af mad og kage (tak til alle 

forældrene for opbakningen)



Atletik 2023
• Aktiviteter, der fremmer fællesskab og 

sammenhold – fx atletiklejr og afslutninger
• Stævnedeltagelse for både børn og unge 
• Atletikmøde for forældre og unge 11. april
• 5000 meter løb 15. april + 23. september
• Kastelandskamp U20+U23 den 3. juni 
• Nålestævne 13. juni 2023 (forventet dato)
• Udvidelse af atletikudvalget med 1 – 2 personer
• Behov for flere trænere i 2023


