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Beretning for de fælles aktiviteter i KFIU/FKBU i 2009 
 
Her ved det stiftende årsmøde efter fusionen mellem KFIU og FKBU finder vi det rigtigst at aflægge en fælles 
beretning for aktiviteterne i det forgangne år. 
 
Der har været afholdt 13 motionsløb og en 4x4 km firmastafet. 
 
Motionsløbene har været rimeligt besøgt med i alt 1034 gennemførende deltagere fordelt på 283 kvinder og 
751 mænd. Ved 4 løb har vi haft lodtrækningspræmier og ved decemberløbet særlige julepræmier. 
Herudover er der udleveret erindringspræmier for 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 og 400 gennemførte løb. 
 
Årets løbere blev Hanne Aae Theilgaard, NOVO og Jan G. Rasmussen, TOPDANMARK. 
 
Som forberedelse til den nu gennemførte fusion, har vi haft to holdkonkurrencer: 
 
Holdløb 2008/2009 fik følgende resultat: 
          3-mands-hold m/k     6-mands-hold m/k 
         1. NOVO ……………….. 345 point    1. NOVO ………………. 185 point 
         2. DANSKE BANK ……. 306     -    2. FSV …………………. 123     - 
         3. TOPDANMARK ……. 259     -    3. DANSKE BANK …… 122     - 
 
         10-mands-hold m/k     3-kvinders-hold  
          1. NOVO ……………… 132 point    1. NOVO ………………. 151 point 
          2. DANSKE BANK …..   59     -    2. TOPDANMARK …….   52     - 
          3. FSV …………………    55     -    3. COOP …………………   42     - 
 
Holdløb 2009 fik følgende resultat: 
             3-mands-hold m/k     6-mands-hold m/k 
             1. NOVO ……………. 339 point    1. NOVO ……………….. 182 point 
             2. TOPDANMARK … 300     -    2. DANSKE BANK ……. 141     - 
             3. DANSKE BANK … 298     -    3. TOPDANMARK ……. 128     - 
 
             10-mands-hold m/k     3-kvinders-hold 
             1. NOVO ……………. 134 point    1. NOVO ……………….. 130 point 
             2. DANSKE BANK …   78     -     2. TOPDANMARK .........   73     - 
             3. TOPDANMARK …   57     -    3. DANSKE BANK ……..   60     - 
 
4x4 km firmastafet gav følgende resultat: 
Åben række        Mix-række          Damerække: 
1. DANSKE BANK      54:54       1. TOPDANMARK   1:06:59       1. TOPDANMARK      1:11:45 
2. NOVO …………      58:48          2. ALFA LAVAL ..   1:13:29       2. HI ………………     1:28:27 
3. TOPDANMARK   1:03:35       3. NOVO …………  1:17:28       3. COOP …………..     1:34:21 
 
Reglement m.v. 
Vi har udarbejdet et udkast til et nyt reglement for Atletik- og Motionsafdelingen ved simpelthen at nedskrive 
vor hidtidige praksis. Reglementet vil blive fremlagt til godkendelse ved det stiftende årsmøde. 
Efter udarbejdelsen af udkastet har vi fået en henvendelse fra hovedforeningens administrative ledelse vedrø-
rende ikke-medlemmers deltagelse i vore arrangementer, idet der henvises til klubløses ret til at blive optaget 
som enkeltmedlemmer i den nye organisation. Dette forhold skal afklares, inden der udsendes program for det 
kommende år, men for 2010 bliver reglerne som anført i udkastet. 
 
Nyt udvalg 
Der skal vælges et nyt udvalg for Atletik- og Motionsafdelingen. Alle de nuværende medlemmer genopstiller, 
det vil sige Hanne Storm, Leif Slangerup og Tommy Esholt fra KFIU og Arne V. Hansen, Elo Johansen og 
Ole Kofoed fra FKBU. 
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”Bike & Run” 
Her inden årsmødet har vi fået en opfordring fra vor hovedorganisation, DANSK FIRMAIDRÆTS 
FORBUND 
DFIF, om at medvirke i et stafetarrangement med løb og cykling, som DFIF påtænker at afholde i udvalgte 
byer over hele landet i forbindelse med en ”motions på arbejde”- kampagne. Det drejer sig om 5 km løb – 13,6 
km cykling – 5 km løb – 13,6 km cykling – 5 km løb , i alt 42,2 km stafet. Endnu er reglerne ikke færdigbe-
handlet, men der sigtes mod afholdelse  søndag 10. oktober i år.  
 
Afslutning 
Her vil vi benytte lejligheden til på de to afgående atletikudvalgs vegne at sige tak til deltagerne for trofast 
opfølgen af vore arrangementer og tak til samarbejdspartnere blandt myndigheder, hovedbestyrelser og admi-
ni-strationer i de nu nedlagte firmaidrætsunioner. 
 
 
 
 
Hanne Storm/KFIU   Arne V. Hansen/FKBU 
 
 


