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INDLEDNING

2021 har været et år med op- og nedture. Et år, hvor vi holdt vejret, fortsatte træningen og også lykkedes 
med at afvikle en række atletik- og løbsevents, mens vi ventede på, at pandemiens greb ville løsne sig. 

Og efter snart to år med corona tør vi godt sige, at vi er kommet godt og måske endda stærkere ud på den 
anden side.

Vi gik ind i 2021 med en forventning om et økonomisk underskud, men står tilbage med et overskud. Et 
overskud, som uden tvivl er resultatet af hårdt arbejde både fra klubbens frivillige kræfter, trænere og 
ansatte. Mange har spændt livremmen ind og prioriteret skarpt – og det har virket. På trods af modgang 
står vi derfor nu med frigjorte ressourcer til at kunne udvikle Sparta som forening og forretning – vores 
træningsfaciliteter, klubmiljøet, vores digitale platforme såvel som vores sportslige talentmasse og  
trænerstaben. 
 
Også på den sportslige side er vi kommet ud med et overskud. Med en vilje af stål har vores løbere og 
atleter hentet et væld af gode resultater, danske senior- og ungdomsrekorder og holdmesterskaber hjem 
til klubben og repræsenteret Sparta med flotte delegationer til både de Olympiske Lege, de Paralympiske 
Lege og de mange internationale mesterskaber og stævner i årets løb. 

Vi glæder os over et forenet og stærkt bidrag til Spartas styrkede fællesskab. Et fælles bidrag som gør, at 
vi står rustet til eventuelle usikkerheder, men fremfor alt de muligheder, som fremtiden måtte byde på.
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FORMANDENS
BERETNING

ET ÅR MED OP- OG NEDTURE
Indgangen til 2021 tegnede lovende. De første danskere havde 
fået det første vaccinestik, og i starten af januar løb kompensati-
onsbeløb for aflyste arrangementer i 2020 ind på kontoen.
I foråret var den opløftende nyhed, at udendørsidræt ikke udgjorde 
en stor smitterisiko, og derfor kunne træningen for både løb og 
atletik vende tilbage til mere normaliserede tilstande.

Men i løbet af 2021 kom der nye corona-varianter til, og forsam-
lingsloftet satte fortsat begrænsninger for større arrangementer. 
Mens vores store atletikstævne CAG heldigvis kunne afholdes med 
restriktioner, måtte Copenhagen Marathon og senere Nytårsløbet 
aflyses. 

I mellemtiden oplevede vi en kort tilbagevenden til tiden før 
corona, som dog kun varede hen over sensommeren og efteråret. 
Ophøret af alle restriktioner per 1. september havde flyttet mange 
arrangementer hen til efteråret, hvilket resulterede i en tætpak-
ket kalender med både DHL Stafetten, Royal Run og CPH Half i 
september. Det lagde et umenneskeligt pres på vores kontor og 
ansatte, men der blev rykket sammen i bussen og leveret en enorm 
arbejdsindsats, som betød, at alle arrangementerne blev afviklet 
med stor succes. Det fortjener kæmpe ros og en stor tak til alle de 
ansatte.

ØKONOMISK USIKKERHED OG FORSIGTIGHED 
Da årets budget skulle lægges, håbede man, at det ville blive 
muligt at afvikle nogle løbsarrangementer i 2021. Men med erfarin-
gerne fra 2020, hvor foreningens økonomi og særligt likviditet var 
under pres, besluttede en enig bestyrelse og ledelse at fastholde 
den forsigtige strategi og planlægge efter et worst case-scenarie. 
I starten af 2021 – lige efter udbetalingen af foreningshjælpepak-
ker kort før jul – indløb der kompensation for aflyste arrangementer 
i 2020. Men forventningen om, at der i 2021 ikke nødvendigvis ville 
komme de samme kompensations- og hjælpepakker betød, at klub-
bens økonomi fortsat ville være under pres, indtil man igen med 
sikkerhed kunne afvikle store løbsarrangementer.  

De første 6 - 8 måneder af året blev klubben derfor drevet med 
ekstraordinært fokus på omkostningsbegrænsning, hvilket desvær-
re også satte begrænsninger for medlemsaktiviteterne for både 
løb og atletik.

NYE INDTÆGTER OG FREMTIDIG LÆRING
Glæden var derfor også stor, da vi efter DHL Stafetten, Royal Run 
og CPH Half for første gang i halvandet år kunne bogføre væsent-
lige indtægter fra løbsdeltagere. Samtidig har klubben i 2021 også 
kunnet bogføre ekstraordinære indtægter fra udlejning af Sparta 
Hallen til EURO2020, ydelser i forbindelse med Tour de France 
2022 samt indtægter fra donationer og salg af fan- og klubtøj.
 
Det betyder, at vi står tilbage med et flot overskud for regnskabs-
året 2021 til trods for, at vi endnu mangler afklaring på kompensati-
onsansøgningen for det aflyste Copenhagen Marathon.

Aflysningen af Nytårsløbet på tærsklen til 2022 er dog samtidig 
en påmindelse om, at vi fortsat skal udvise forsigtighed i forhold til 
klubbens økonomi, som er fuldstændig afhængig af indtægter fra 
vores store løbsarrangementer. 

CAG var tilbage og skabte 
fantastisk stemning og flotte 

resultater på Østerbro Stadion.

Formand, Henrik Vincentsen



2021 var året, hvor vi oplevede den store
genåbning, og vi igen kunne være fælles om det,

der binder Spartas medlemmer sammen.



NYE VEDTÆGTER OG NYE UDVALG 
Grundet corona og forsamlingsloftet måtte den årlige general-
forsamling udsættes til juli. Her fremlagde bestyrelsen forslag til 
justering af foreningens vedtægter, herunder ændringer i bestyrel-
sens sammensætning og en sammenlægning af elite- og ungdoms-
udvalgene til ét atletikudvalg. 

For at inddrage medlemmerne i vedtægtsændringerne afviklede 
bestyrelsen forinden et virtuelt medlemsmøde. Det var et rigtigt 
godt møde, som resulterede i værdifuldt input til det endelige for-
slag, der blev fremsat på generalforsamlingen. Jeg vil her benytte 
lejligheden til at takke medlemmerne for de konstruktive bidrag til 
processen.  

Med vedtagelsen af de nye vedtægter kom der ved samme lejlig-
hed nye ansigter i både bestyrelsen og de faste udvalg. Udover 
løbsudvalget og atletikudvalget, som begge aflægger selvstændi-
ge beretninger, har klubben fortsat et stævneudvalg og et arrange-
mentsudvalg. 

VIGTIGT UDVALGSARBEJDE OG 
ET STÆRKT FÆLLESSKAB
Stævneudvalget leverede med god hjælp fra kontoret igen nogle 
meget flotte stævner. Først Copenhagen Athletics Games, der 
kunne præsentere nogle flotte elitefelter, efterfulgt af ungdoms-
stævnet Sparta Copenhagen Games og til sidst de danske mester-
skaber i mangekamp for både ungdoms-, senior- og mastersatleter.

Arrangementsudvalget har haft et lidt sværere år. I første omgang 
fordi corona i lange perioder ikke muliggjorde arrangementer, men 
måske endnu vigtigere, fordi det har været svært at rekruttere 
medlemmer til udvalget. På generalforsamlingen indvilgede udval-
gets medlemmer i at tage en periode mere for at sikre afviklingen 
af klubfesten i november – en fest, som udvalget i øvrigt fortjener 
stor ros for. Men ved den kommende generalforsamling i februar 
2022 er der behov for, at nye kræfter træder til for at sikre, at vi 
også i fremtiden har sociale arrangementer for både Spartas løbs- 
og atletikmedlemmer. 

DHL Stafetten
kunne efter et års aflysning igen afholdes og 

bringe vigtige indtægter til klubben.



Jeg vil derfor i denne beretning tillade mig at komme med en venlig 
påmindelse om, at en af de grundlæggende værdier i foreningslivet 
er, at vores fællesskab og aktiviteter skabes af medlemmerne for 
medlemmerne. Der skal derfor lyde en opfordring til alle medlem-
mer om at give en hånd med i foreningsarbejdet ved at melde jer 
som kandidater til arrangementsudvalget eller til nogle af de andre 
medlemsbårne aktiviteter i foreningen.  

NYT DIFFERENTIERET MEDLEMSKAB PÅ VEJ
Sideløbende med håndteringen af coronakonsekvenser og imple-
mentering af en ny udvalgsstruktur har bestyrelsen i 2021 arbejdet 
med et forslag om differentierede medlemskaber. En opgave, som 
har vist sig at være lidt mere kompleks, end man skulle tro. Men 
det er lykkedes bestyrelsen at udarbejde et forslag til, hvordan 
de første skridt kan tages mod at skabe medlemskabsstrukturer, 
der i højere grad kan tilpasses medlemmernes individuelle ønsker 
og behov. Forslaget er blevet præsenteret på et dialogmøde og 
vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Såfremt 
forslaget bliver vedtaget, er hensigten løbende at videreudvikle 
medlemskabskoncepterne på baggrund af erfaringer og feedback 
fra medlemmerne. 

Der skal lyde en stor tak til bestyrelse og udvalg for deres arbejde 
i det forløbne år.

SAMARBEJDET MED DANSK ATLETIK 
Sparta har igennem mange år haft et tæt og godt samarbejde med 
Dansk Atletik på en række områder.

Inden for eliteatletikken, hvor Sparta i mange år har været kraft-
center i Østdanmark, og flere af Spartas dygtige trænere har eller 
har haft landstrænerroller. I arbejdet med at udvikle og innovere 
atletik og løb, bl.a. igennem Skole OL, hvor Sparta i en årrække har 
været primær koordinator. Og i forbindelse med løbsarrangemen-
ter, hvor Dansk Atletik i samarbejde med Sparta udviklede et helt 
nyt koncept for VM Halvmaraton, der efterfølgende er blevet fulgt 
op af et samarbejde omkring både CPH Half og Royal Run. 

Men sidst på året kom det frem, at Dansk Atletik er i store økono-
miske vanskeligheder, som primært skyldes eftervirkninger af et 
flot arrangeret VM Cross i 2019 på Moesgaard i Aarhus. Et arrange-
ment, som desværre resulterede i et dundrende underskud, og som 
ifølge Dansk Atletiks egne udmeldinger har efterladt forbundet 
med en negativ egenkapital og et indtægtsgrundlag, der gør det 
umuligt at afvikle gælden.

Hvorfor er dette relevant at nævne i en formandsberetning for 
Sparta? Det korte svar er, at Dansk Atletik og Sparta er afhængige 
af hinanden, særligt omkring elitearbejde, udviklingsarbejde og 
verdensklasse løbsarrangementer.

Lidt kynisk kunne man sige, at Dansk Atletiks økonomiske situ-
ation ikke er Spartas ansvar. Og nej, Sparta har intet ansvar for 
forbundets aktuelle situation. Men som den største og økonomisk 
stærkeste atletikklub i Danmark har vi et ansvar over for hele atle-
tik-Danmark. Et ansvar for at hjælpe med at finde en løsning, som 
kan sikre, at vi også har et atletikforbund i fremtiden. Men også et 
ansvar for at sikre, at løsningen findes med hjælp fra foreninger-
ne – ikke på bekostning af dem. Med dialog og konstruktive input 
søger Sparta således at bidrage til denne fælles redningsaktion for 
forbundet, som forhåbentligt kan sikre, at vi også i fremtiden har et 
forbund, der kan varetage atletikken og foreningernes interesser.   

ET SÆRLIGT OLYMPISK HIGHLIGHT 
I beretningerne fra udvalgene kan I læse om årets sportslige højde-
punkter. I denne beretning vil jeg dog også se tilbage på en enkelt 
begivenhed fra året, der gik. 

I august og september lagde Tokyo nemlig jord til de Olympiske og 
de Paralympiske Lege, som var blevet udskudt fra 2020.

Sparta var flot repræsenteret med hele syv deltagere, nemlig Ole 
Hesselbjerg på 3000 meter forhindring, Christian Lykkeby Olsen 
på 1500 meter samt Astrid Glenner-Frandsen, Emma Beiter Bom-
me, Ida Karstoft, Frederik Schou-Nielsen og Tazana Kamanga-Dyr-
bak på 4x100 meter stafet for henholdsvis kvinder og mænd. 

At opnå kvalifikation til et OL eller PL er i sig selv en bemærkelses-
værdig præstation. Men når alle syv atleter efterfølgende formår 
at levere på det niveau, de var udtaget på – eller endnu bedre – er 
det ganske enkelt fremragende og fortjener både store roser og 
enorm respekt.

Jeg vil i denne beretning benytte lejligheden til at sende en stor 
tak til disse atleter for at være inspiratorer og motivatorer for vores 
unge atleter, både gennem deres træning og præstationer, men 
også ved eksempelvis at uddele præmier og skrive autografer til 
ungdomspræmiefesten. Jeg ved, at det betyder noget, for jeg har 
selv oplevet en stolt 10-årig datter komme hjem med billeder med 
autografer af vores ”Sparta-stjerner”, som den dag i dag stadig 
hænger på hendes opslagstavle over sengen. 

Jeg synes, vi har grund til at være stolte af vores forening, som 
beviseligt både kan levere atleter og løbsarrangementer i verdens-
klasse. Dertil kommer, at vi kan levere træningsfællesskaber og 
træningstilbud i højeste klasse til løbere og atleter i alle aldre og 
på alle niveauer.

Sparta har mange dygtige atleter.
Stjerner, som vores spirende ungdom-

mer kan se op til og række ud efter.



LEDELSESBERETNING 
og kommentar til regnskab og budget

SOM KLUB ER VI KOMMET GODT IGENNEM CORONA
2021 har været endnu et udfordrende, men også et spændende 
år. At stå i spidsen for den daglige ledelse i Sparta har været hårdt 
arbejde, men vi kan konstatere nu, at vi er kommet godt igennem, 
både sportsligt og økonomisk. Spartas atleter har præsteret flotte 
resultater, og vi står med et godt økonomisk resultat for året. På 
trods af store usikkerheder og besparelser fra årets start, har vores 
prioriteringer hele vejen igennem været at sikre rammerne for 
kvalitetstræning og socialt samvær for såvel bredde som ungdom 
og elite. 

BUDGETGRUNDLAG OG BUDGETSTYRING
Da vi gik ind i 2021, stod vi på et godt økonomisk fundament. På 
trods af corona og aflysninger på stribe i 2020, lykkedes det os 
med besparelser, kompensation fra Erhvervsstyrelsen og tildelte 
midler fra DIF og DGI’s coronahjælpepuljer at komme igennem 
2020 med et positivt resultat. På trods af et kriseår, stod vi ikke 
svækket tilbage. Vores egenkapital var intakt, og vores likviditets-
grad var tilstrækkelig til at stå imod de usikkerheder, som coronasi-
tuationen fortsat gav ind i 2021. 

Vi valgte i 2021 at fortsætte budgetstyringen ud fra en række sce-
narier, som tillod at skalere omkostningerne undervejs ud fra den 
omsætning, vi fik mulighed for at realisere i løbet af året. Vi bud-
getterede ud fra et worst case-scenarie med aflyste arrangemen-
ter og et underskud på -6.130 mio. kr. Udgangspunktet for budget-
tet var dog en forsigtig forventning om, at vi i løbet af året kunne 
åbne op for at afvikle et eller flere af vores store flagskibs-events 
og dermed generere en nettofortjeneste på events på mellem 4 
og 6 mio. kr. til at dække underskuddet. Vores udgangspunkt for 
budgetstyring var samtidigt, at vi som forening kunne tåle at bære 
et underskud. Det var for os ikke en mulighed at spare yderligere 
på bekostning af genopstarten af vores foreningsaktiviteter. Med 
yderligere besparelser ville have riskeret medlemsnedgang, tab af 
frivillighed og mangel på udvikling. 

HÅRDT RAMTE BØRNEHOLD OG LØBETRÆNING
En af vores vigtigste milepæle var derfor også, at vi kunne genåbne 
alle træningshold igen. Ikke mindst genåbningen af børnetrænin-
gen gav fornyet energi og liv på stadion. En energi, som vi virkelig 
havde savnet, og som understregede, hvem vi er som klub. 

Trænerne og frivilligheden er et af de bærende elementer i Sparta. 
Ude trænere havde der ikke været daglig træning for alle vores 
medlemmer. Trænerne har utroligt ansvarsfuld formået at tilpasse 
sig til yderst svære situationer, og de har formået at se muligheder 
frem for begrænsninger i en svær periode. Den store usikkerhed 
om budgettet har også gjort det nødvendigt for trænerne at spare 
på de forskellige aktiviteter. Derfor glæder vi os over, at vores 
trænerne igen i 2022 kan skabe flere aktiviteter, der kan styrke 
fællesskabet for holdene.

CAG OG OL VAR VIGTIGE PRIORITERINGER
Selv med et nedjusteret budget fik vi afviklet et fantastisk Copen-
hagen Athletics Games. Atletikstævnet gav et mindre underskud, 
men det var en nødvendig investering for Sparta og Dansk Atletik, 
at Østerbro Stadion igen kunne lægge jord til et internationalt 
World Athletics Continental Tour Bronze-stævne. CAG var samti-
dig vigtig OL-forberedelse for mange af vores atleter i en stævne-
sæson, hvor corona gjorde planlægningen ekstra svær. Hele vejen 
igennem coronakrisen har det været en økonomisk prioritet at sikre 
stabile rammer for vores OL-trup og for trænerstaben, så alle fik 
de bedst mulige vilkår frem mod de Olympiske Lege. Som en af 
Danmarks største atletikklubber er OL-deltagelse en vigtig del af 
vores vision og en klar målsætning. OL-prioriteringen var med til 
at sikre, at Sparta kunne sende hele syv atleter til OL og Para-OL, 
hvilket vi som klub kan være rigtigt stolte af. Vi ser også, at vores 
OL-atleter er rollemodeller for de kommende generationer, og det 
er vigtigt, at de mange børn og unge i klubben ser, at det er muligt 
at opnå sine drømme.

VANVITTIGT PRESSET EVENTPROGRAM
Selvom vi havde lagt en forsigtig forventning ind i budgettet, var 
det afgørende for årets regnskabsmæssige resultat, at genåb-
ningen endelig kom sidst på sommeren, og at vi fra 1. september 
igen kunne afvikle flere af vores store flagskibsevents helt uden 
restriktioner.

Med kort aftræk fik vi forberedt og skaleret organisationen til at 
kunne afvikle DHL Stafetten, Royal Run og CPH Half på kun tre 
uger. Et vanvittigt presset afviklingsprogram, der satte hele organi-
sationen på prøve, men som til gengæld bibragte glade deltagere, 
glade frivillige, mere publikum og en større folkefest langs ruterne, 
end vi tidligere har set. Samtidig var det tydeligt, at vores stærke 
team af medarbejdere blev motiverede af, at vi igen at kunne gøre 

Administrende direktør,
Dorte Vibjerg



det, vi er bedst til – nemlig at skabe rammerne for at opleve glæde 
og fællesskab ved idræt og bevægelse. Vi var heller ikke kommet i 
mål med det pressede eventprogram uden den involvering og det 
engement, der blev ydet både fra vores frivillige, vores sponsorer 
og samarbejdspartnere og ikke mindst vores kernemedarbejdere. 
Det er uundgåeligt, at der opstår huller, når det går rigtig stærkt, 
men alle ydede en ekstra indsats og var med til at sikre, vi nåede 
godt i mål til stor glæde for alle.

På trods af kort varsel for deltagerne fik vi et tilfredsstillende antal 
deltagere til Royal Run, DHL Stafetten og CPH Half. Samtidig var 
der flere omkostningsposter, som vi ikke kunne bruge fuldt ud, eller 
som vi havde valgt at skalere ned for at sikre et overskud, hvilket 
i sidste ende betød, at vi kom ud med et rigtigt flot overskud 
og nettoresultat på 8.5 mio. kr. på vores events. Et udfald, som 
er afgørende for det fine resultat på 3.8 mio. kr., som vi samlet 
set slutter året af med for Sparta Atletik og Løb. Årets resultat 
indeholder dog ingen afklaring på, om vi får kompensation fra 
Erhvervsstyrelsen for aflysningen af Copenhagen Marathon 2021. 
Den afklaring får vi ikke, inden vi lukker regnskabsåret for 2021, og 
en mulig indtægt kan derfor ikke medregnes.

NYE INDTÆGTSSTRØMME OG EKSTRA PULJEMIDLER
Årets samlede resultat skal ses i lyset af, at vi har haft en ræk-
ke nye indtægtsstrømme i år. Udlejning af vores af vores hal til 
EURO2020, involvering i Copenhagen 2021 samt indtægten for 
vores ydelse i forbindelse med Spartas operatørrolle ved Tour 
de France er med til at løfte årets resultatet til et uventet flot 
niveau. Samtidig er det opgaver, der positionerer os som klub og 
åbner muligheden for lignende opgaver for Sparta i fremtiden, der 
kan bidrage til at styrke vores indtægtsgrundlag og økonomiske 
fundament.

Årets resultat skal også ses i lyset af, at der i foråret blev åbnet op 
for endnu en ansøgningsrunde i DIF og DGI’s coronahjælpepulje, 
hvor foreninger og foreningsbårne arrangører af motionsevents 
kunne søge yderligere kompensation for indtægtstab i forbindelse 
med aflyste arrangementer i 2020. Vores politiske arbejde og op-
råb bar frugt, og Sparta blev tildelt 1.88 mio. kr. udover de 3.9 mio. 
kr., som vi allerede havde fået tildelt i 2020. Tildelingen skabte en 
vis ro og stabilitet fra årets start. Det var en indtægt, vi ikke havde 
budgetteret med på forhånd, men som havde betydning for vores 
fremadrettede prioriteringer og tilpasninger af budgettet. 

Der skal derfor igen i år lyde en stor tak til DIF og DGI for deres 
politiske arbejde. Både for tildelingen af ekstra midler til at sikre 
vores foreningsaktiviteter, men også for arbejdet med at sikre gen-
åbning af idrætten. Vi blev som en af de store foreninger inddraget 
i arbejdet med at udarbejde retningslinjerne for genåbningen, og 
i den forbindelse havde vi også direkte kontakt til Kulturministeri-
et. Vi sætter stor pris på at blive værdsat for det arbejde og den 
betydningen, vores forening har.

NYE AKTIVITETER OG FOKUSOMRÅDER
Selvom coronakrisen har stået i krisestyringens tegn, har den også 
givet Sparta mulighed for at søsætte nye aktiviteter og projekter. 
Både Atletikskolen i efterårsferien og det nye Sandkasseatletik-
hold er realiseret med midler fra corona-puljer og overførselsmidler 
fra Københavns Kommune. Begge tiltag har nydt stor succes og er 
aktiviteter, som vi vil føre videre. Derudover er vores samarbejde 
med Center For Kræft blevet udvidet og har resulteret i et nyt 
TrackFit-hold for alle medlemmer i Sparta. Endelig har vi i samar-
bejde med DGI Storkøbenhavn sat fokus på mangfoldighed, og 
hvordan vi som forening kan være inkluderende. I år var Havneløbet 
eksempelvis en del af WorldPride/Eurogames, og vi har frigivet 
pladser på vores meget populære Atletikskole, så børn fra udsatte 
familier har mulighed for at få nogle gode oplevelser og opleve 
glæden ved atletik.

VI SKAL INVESTERE I UDVIKLING OG FREMTIDEN
2022 bliver en travl sæson på alle måder. Vores atleter har både 
fokus indendørs på VM i Beograd samt udendørs på EM i München 
og VM i Oregon. Forventningen er, at vi skal sende rigtigt mange 
atleter til disse mesterskaber for at repræsentere Sparta. Året 
byder også på et fuldt eventprogram, hvor blandt andet CPH 
Marathon igen løber af stablen efter to års fravær grundet corona. 
Derudover samarbejder Sparta med Københavns Kommune om 
afviklingen af årets første etape af Tour De France, hvor rytterne 
sendes afsted på en enkelstartsetape i København.

I forhold til budgettet er der fortsat en række usikkerhedsfaktorer, 
som vi skal tage højde for og tilpasse vores forventninger efter. 
Stigende leverandørpriser, mangel på frivillige og eftereffekten 
af corona. Vi har dog på baggrund af årets resultat styrket vores 
egenkapital og likviditetsgrad, og vi vil derfor prioritere muligheden 
for at investere i og udvikle vores foreningsaktiviteter. Atletikken 
har blandt andet sat gang i et udviklingsprojekt, der skal løfte 
Spartas elite til et nyt niveau. Vores løbetræning arbejder med nye 
hold og aktiviteter og har fokus på uddannelse, og der bliver tid til 
at renovere og give nyt liv til klubhuset og Sparta Hallen. Alle disse 
fremtidige tiltag er der afsat midler til i budgettet. Vi fortsætter 
også den digitale udvikling, hvor vi er i gang med at udvikle en ny 
hjemmeside, som skal være med til at gøres vores træningstilbud 
mere overskuelige og nemmere at tilgå. Vores Sparta Løb app får 
også en overhaling, hvor vi arbejder på at udvikle en profil for hvert 
enkelt medlem, som kan logge ind og blandt andet se resultater fra 
tidligere events.

Vi glæder os at gå ind i den nye sæson sammen med jer.



RESULTATOPGØRELSE

REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE NOTE 2021 2021 2020

Indtægter

Kontingenter 2.628 2.700 2.917

Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg) 1 762 750 254

Atletik 2 1.161 880 1.453

Events og entreprise 3 30.975 1.990 1.131

Indtægter i alt 35.526 6.320 5.755

Variable omkostninger

Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg) 4 -315 -600 -425

Atletik 5 -4.374 -3.850 -5.282

Events og entreprise -20.581 -200 -2.979

Variable omkostninger i alt -25.270 -4.650 -8.686

Dækningsbidrag 10.256 1.670 -2.932

Sparta Hallen og klubhus 6 -116 -650 -526

Administration 7 -1.416 -1.150 -984

Bruttoresultat 8.724 -130 -4.442

Personaleomkostninger 8 -6.635 -6.000 -5.897

Afskrivninger 0 0 0

Resultat før renter og skat 2.089 -6.130 -10.340

Finansielle poster -244 0 -31

Selskabsskat -50 0 0

Resultat før ekstraordinære poster 1.795 -6.130 -10.371

Ekstraordinære indtægter 2.120 0 11.066

Ekstraordinære udgifter -82 0 0

Resultat 3.833 -6.130 695



NOTER TIL
RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

NOTE Hele T kr.

1 Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg)

Startpenge fra stævner 150 

Salg af klubtøj 61 

Indsamlede midler og donationer 447 

Øvrige udvalgsindtægter 104 

I alt 762 

2 Atletik

Atletikskole og Sandkasseatletik 303 

Copenhagen Athletics Games 253 

Sponsorater, fonde og tilskud 212 

Medlemstilskud Kbh. Kommune 393 

I alt 1.161 

3 Events og entreprise

Tilmeldinger, royalties og expoindtægter 21.748 

Sponsorater, fonde og tilskud 3.971 

Entreprise 5.256 

I alt 30.975 

UDGIFTER

4 Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg)

Løbsudvalg 153 

Atletikudvalg 39 

Stævneudvalg 21 

Arrangementsudvalg 102 

Øvrige udvalgsomkostninger 0 

I alt 315 

5 Atletik

Trænerlønninger 2.415 

Atlet- og trænerudgifter 900 

Atletikudstyr og -redskaber 539 

Atletikskole og Sandkasseatletik 163 

Copenhagen Athletics Games 344 

Administrative omkostninger 13 

I alt 4.374 

UDGIFTER FORTSAT

NOTE Hele T kr.

6 Hallen og klubhus

Lejeindtægter -258 

Lokaletilskud Kbh. Kommune -364 

El/vand/varme 256 

Husleje, arealleje og ejendomsskat 115 

Forsikring 87 

Drift og rengøring 280 

I alt 116 

7 Administration

Uddannelse, kurser, netværk 33 

Kontorhold, kopiering, porto, gebyr 341 

Møder, rejser, benzin, parkering 141 

Tele og bredbånd 110 

Forsikringer, kontingenter 47 

Revision og advokat 8 

IT (software, hardware, hosting, udvikling) 736 

Udfaktureret 0 

I alt 1.416 

8 Personaleomkostninger

Lønninger 7.953 

Sociale omkostninger 194 

Andre personaleomkostninger 61 

Løn refusioner -146 

Udfakturet løn -1.426 

I alt 6.635 



BALANCE

BALANCE BALANCE

AKTIVER NOTE 2021 2020

Hele T kr Hele T kr

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver 10 70 70

Immaterielle anlægsaktiver 250 250

Materielle anlægsaktiver 11 15.000 15.000

Anlægsaktiver i alt 15.320 15.320

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Debitorer 9.229 20

Andre tilgodehavender 12 3.202 8.155

Varelager 325 0

Likvide beholdninger 11.701 10.363

Omsætningsaktiver i alt 24.457 18.538

Aktiver i alt 39.777 33.858

BALANCE BALANCE

PASSIVER NOTE 2021 2020

Hele T kr Hele T kr

Egenkapital

Resultat primo året 21.360 20.620

Resultat i perioden 3.883 695

Egenkapital i alt 25.243 21.315

Gæld

Prioritetsgæld 1.826 2.357

Kreditorer 2.895 434

Tilmeldinger 2022 13 5.467 5.981

Anden gæld 14 4.347 3.772

Gæld i alt 14.534 12.543

Passiver i alt 39.777 33.858



AKTIVER 

NOTE Hele T kr

10 Finansielle anlægsaktiver

Depositum Kbh. Kommune 30

Kapitalinteresse Sparta Atletik og Løb Aps 40

I alt 70

11 Materielle anlægsaktiver

Sparta Hallen 15.000

Bygningerne ligger på en lejet grund, og udlejer 
kan tidligst opsige lejemålet i 2039.

12 Andre tilgodehavender

Løbstilmeldinger tilgodehavender 778

Forudbetalte omkostninger vedr. 2022 606

Events tilgodehavender 1.818

Mellemregning Sparta Atletik og Løb Aps 0

I alt 3.202

PASSIVER 

NOTE Hele T kr

13 Skyldige startpenge

Løbstilmeldinger Nike Test 1-2-3 2022 57

Løbstilmeldinger Copenhagen Marathon 2022 3.983

Løbstilmeldinger Copenhagen Half Marathon 2022 1.427

I alt 5.467

14 Anden gæld

A-skat, ATP og feriepenge 573

Depositum adgangsbrikker 13

Forudbetalinger fra sponsorer 894

Hensatte feriepenge 809

Periodiseringsposter 0

Skyldige omkostninger 1.492

Ikke-indløste gavekort 271

Skyldig moms 295

I alt 4.347

NOTER TIL BALANCE



BUDGETBUDGET

BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE NOTE 2022 2021 2021 2020

Indtægter

Kontingenter 2.750 2.628 2.700 2.917

Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg) 1 300 762 750 254

Atletik 2 1.095 1.161 880 1.453

Events og entreprise 3 44.500 30.975 1.990 1.131

Indtægter i alt 48.645 35.526 6.320 5.755

Variable omkostninger

Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg) 4 -1.050 -315 -600 -425

Atletik 5 -6.150 -4.374 -3.850 -5.282

Events og entreprise -30.500 -20.581 -200 -2.979

Variable omkostninger i alt -37.700 -25.270 -4.650 -8.686

Dækningsbidrag 10.945 10.256 1.670 -2.932

Sparta Hallen og klubhus 6 -825 -116 -650 -526

Administration 7 -1.500 -1.416 -1.150 -984

Bruttoresultat 8.620 8.724 -130 -4.442

Personaleomkostninger 8 -7.500 -6.635 -6.000 -5.897

Afskrivninger 0 0 0 0

Resultat før renter og skat 1.120 2.089 -6.130 -10.340

Finansielle poster -250 -244 0 -31

Selskabsskat -50 -50 0 0

Resultat før ekstraordinære poster 820 1.795 -6.130 -10.371

Ekstraordinære indtægter 0 2.120 0 11.066

Ekstraordinære udgifter 0 -82 0 0

Resultat 820 3.833 -6.130 695



NOTER TIL BUDGETNOTER TIL BUDGET

INDTÆGTER Hele T kr.

1 Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg)

Startpenge til stævner 125

Salg af klubtøj 75

Indsamlede midler og donationer 0

Øvrige udvalgsindtægter 100

I alt 300

2 Atletik

Atletikskole og Sandkasseatletik 350 

Copenhagen Athletics Games 250 

Sponsorater, fonde og tilskud 100 

Medlemstilskud Kbh. Kommune 395 

I alt 1.095 

3 Events og entreprise

Tilmeldinger, royalties og expoindtægter 36.500 

Sponsorater, fonde og tilskud 3.500 

Entreprise 4.500 

I alt 44.500 

UDGIFTER

4 Foreningsorienterede aktiviteter (udvalg)

Løbsudvalg 700 

Atletikudvalg 125 

Stævneudvalg 75 

Arrangementsudvalg 150 

I alt 1.050 

5 Atletik

Trænerlønninger 3.000 

Atlet- og trænerudgifter 2.100 

Atletikudstyr og -redskaber 100 

Atletikskole og Sandkasseatletik 175 

Copenhagen Athletics Games 750 

Administrative omkostninger 25 

I alt 6.150 

UDGIFTER FORTSAT

6 Hallen og klubhus

Lejeindtægter -150 

Lokaletilskud Kbh. Kommune -350 

El/vand/varme 325

Husleje, arealleje og ejendomsskat 300

Forsikring 100

Drift og rengøring 350

Vedligehold og renovering 250

I alt 825 

7 Administration

Uddannelse, kurser, netværk 125

Kontorhold, kopiering, porto, gebyr 350

Møder, rejser, benzin, parkering 150

Tele og bredbånd 125

Forsikringer, kontingenter 50

Revision og advokat 50

IT (software, hardware, hosting, udvikling) 650

I alt 1.500 

8 Personaleomkostninger

Lønninger 8.700

Sociale omkostninger 200

Andre personaleomkostninger 75

Løn refusioner -75 

Udfakturet løn -1.400 

I alt 7500



Ved generalforsamlingen i 2021 blev det besluttet at etablere 
løbsudvalget samt vælge formand og næstformand på generalfor-
samlingen. Efter generalforsamlingen blev løbsudvalget således 
sammensat af Michael Mariendal (formand), Rikke Monefeldt 
Jeberg (næstformand), Ina Rasmussen, Julie Rivold, Stine Muldbak 
Andersen, Bente Ege, Henrik Rentoft Larsen og løbschef Christian 
Friis som kontorets repræsentant.

ÅRET DER GIK – I SKYGGEN AF COVID-19
Løbeåret 2021 i Sparta både begyndte og sluttede i skyggen af 
COVID-19. I januar og februar var løbetræningen på holdene igen 
sat i bero på grund af restriktioner og forsamlingsloft. Alle trænere 
på Spartas mange løbehold gjorde en stor indsats for at holde 
træningen i gang med konkurrencer, makkerløb, ture, hvor man løb 
forbi hinanden og vinkede, og med Facebook som fælles møde-
sted. 

I marts blev restriktionerne lempet, og hverdagstræningen kunne 
genoptages. Løbeholdene fandt hver især mødesteder tæt på 
klubhuset eller lidt længere væk. Der var stor begejstring for at 
være tilbage, og alle håbede lige til det sidste, at Copenhagen 
Marathon 2021 kunne afholdes. Men sådan skulle det ikke gå. 

Mange af vores mindre løb og klubtraditionsløb blev desværre 
også aflyst i 2021, og det var først muligt at genoptage søn-
dagsfællestræningen og de lange ture i København og omegn i 
forsommeren. Heldigvis kunne vi løbe CPH Half, og rigtig mange fra 
Sparta trak i den blå singlet til en løbefest gennem København.
Alt i alt kan vi glæde os over, at Sparta er kommet helskindet 
gennem pandemien, både hvad angår økonomi, men også vores 
klubfællesskab, som er stærkere end nogensinde.

NYT UDVALG, NY VISION
Løbsudvalget består næsten udelukkende af nye medlemmer, og 
derfor har der været fokus på at ryste udvalget sammen og finde 
ud af, hvad vi vil fokusere på. Udfordringen ved et næsten helt nyt 
udvalg er, at der er forsvundet meget viden og erfaring. Samtidig 
har vi fået en mulighed for at starte på en frisk, og vi har valgt en 
vision, som vi vil arbejde specifikt videre med:

Gennem vores arbejde vil vi inddrage og søge dialog med frivillige 
og trænere, som udfører et stort arbejde for Sparta.

LØBSUDVALGETS
ÅRSBERETNING

På vegne af løbsudvalget 
Formand, Michael Mariendal

Vi glæder os over, at  
Sparta er kommet helskindet 
gennem pandemien, både 
hvad angår økonomi, men 
også vores klubfællesskab, 
som er stærkere end  
nogensinde.

Sparta-guld til DM Cross
Marie Holst Mørch, Signe Knige Hylle-
berg og Josephine Thestrup tog guld 

i holdkonkurrencen til DM Cross.



FREMTIDENS STYRKER 
I 2021 har vi arbejdet med, hvordan vi kan udvikle vores træning i 
konkurrence med mange nye udbydere af løbetilbud. Og vi er ikke 
tvivl om, at Spartas store styrke er strukturerede træningstilbud, 
gode og veluddannede trænere og et stærkt fællesskab. Derfor vil 
vi i 2022 invitere alle trænere med til et visionsmøde, hvor vi sam-
men kan sætte retningen for fremtidens løbetræning i Sparta.

DEN DIGITALE MEDLEMSOPLEVELSE
Alle trænere lægger meget energi i at udarbejde målrettede træ-
ningsplaner frem mod eksempelvis Copenhagen Marathon og CPH 
Half. Men vi hører løbende fra nye medlemmer, at det kan være 
svært at navigere rundt i de forskellige holds navne og trænings-
planer. Typisk går spørgsmålene på, hvor langt der bliver løbet, og 
hvor man mødes. Vi samarbejder tæt med kontoret om nye digitale 
løsninger, som skal være med til at gøre det mere overskueligt, 
og vi er i gang med at udvikle en profil til vores medlemmer, så de 
eksempelvis kan logge ind i Sparta-appen og se resultater fra tidli-
gere events. Dette skal gøre det nemmere og mere tilgængeligt for 
alle medlemmer at se vores træningstilbud.

MERE TRANSPARENS FOR TRÆNERE
Vi er i gang med at kigge på trænerstrukturen og aflønningen af 
vores trænere. Det er vigtigt, at honoreringen for trænergerningen 
står mål med opgaven og er med til at understøtte en stærk træ-
ningsstruktur og kultur i Sparta. Derfor er vi i dialog med bestyrel-
sen, og vi skal snarest fremsende en indstilling til bestyrelsen. Alle 
vores trænere vil selvfølgelig blive inddraget i vores tanker på det 
næste trænermøde. Det endelige mål er en stærk transparens i 
vores trænerstruktur og i vores honorering til den enkelte træner. 

For at skabe en rød tråd i vores trænerteam har vi omdøbt navnet 
på vores fartholderteam fra søndagstræningen. Fremover løber de 
under navnet ”Spartas søndagstrænere”, og det er Bente Ege, som 
har overtaget den store opgave med at holde styr på søndagstræ-
nerne og fartholderne til vores store løbsarrangementer. 

Sparta-brandet er et utroligt stærkt brand, og søndagstrænerne 
leverer uge efter uge træning i høj klasse. Vores fartholderteam er 
kendt for at styre løbsdeltagerne i mål i den ønskede sluttid, og vi 
får altid ros for det flotte arbejde fra deltagerne, når de slutter i 
deres drømmetid takket være fartholderteamet.

EFTERUDDANNELSE AF VORES TRÆNERE
Når du læser dette, er vores nye træneruddannelse i DGI-regi alle-
rede startet i januar 2022. Vi efteruddanner os løbende, da det vil 
styrke vores træningstilbud, og det er med til at sikre, at vi følger 
med udviklingen kan tilbyde de bedste træningsmuligheder. I år er 
der 23 tilmeldt, og det er dejligt, at vi har mulighed for at styrke 
vores træningstilbud gennem en løbetræneruddannelse.

Et af vores løbehold fik en ordentlig forskrækkelse, da et medlem 
faldt om med et hjertestop på en træningstur. Heldigvis endte det 
hele lykkeligt, da både trænerne og løberne lynhurtigt trådte til 
med førstehjælp. På baggrund af den oplevelse synes vi også, at 
det er relevant at gentage vores førstehjælpskursus på årlig basus, 
så vi er klar til at træde til, hvis det bliver nødvendigt.

Et godt fællesskab er med til at gøre
træningen lidt sjovere på de grå og kedelige dage.

De frivillige gør en kæmpe forskel for 
deltagerne på dagen til vores events store som små



KOMMENDE PROJEKTER
Det er ingen hemmelighed, at Sparta mangler frivillige hænder til 
afviklingen af både store og små events – fra DHL Stafetten, CPH 
Half og Havneløbet til forårets Nike Test-serie.

At være frivillig sammen er en oplagt mulighed for at lave noget 
socialt på holdene, og vi vil derfor prøve at arbejde med frivillighed 
som et aktiv, der skaber fællesskab, og som skal være med til at få 
flere Spartanere til at trække frivilligvesten over hovedet.

I den kommende tid er der flere store og små projekter, som vi vil 
arbejde på. Blandt andet vil vi styrke klubmiljøet i Sparta. Der er 
et stærkt sammenhold på holdene, og dette vil vi prøve at udvikle. 
Snart vil der også være følgende træningstilbud:

 » Løbehold for en yngre målgruppe på 13 - 17 år
 » Walk-hold
 » Fokus på vores egne små løb arrangeret af løbeholdene

Senere på året offentliggør vi en aktivitetskalender, hvor I kan 
holde jer orienteret.

NYE HOLD OG AKTIVITETER
Med en stor omstillingsparathed hos trænerne og uvurderlig hjælp 
fra klubkammerater lykkedes det at få næsten 200 nye løbere 
igennem begynderholdsforløbene i 2021. Siden da er interessen 
eksploderet, og vi kan berette om over 200 deltagere på det første 
begynderhold i 2022. Det er fantastisk, at så mange har fået mod 
på at løbe, og vi ser frem til at dele vores løbeglæde på de kom-
mende begynderforløb.

Vores begynderhold har fokus på at lære at løbe 5 km, men vi har 
hørt fra de nye løbere, at det er svært at overgå til klubbens andre 
hold. Det har vi lyttet til, og derfor har vi etableret et nyt hold: 
Next Level. Holdet træner de nye løbere op til længere distancer 
med en gradvis forøgelse af træningsintensiteten. Holdet er næste 
skridt for vores nye løbere, men også for erfarne løbere, som måske 
ikke længere har behov for at løbe 12 km, men som får mulighed for 
at dele deres erfaring videre på holdets træningsture. Vi glæder os 
til at se Next Levels løbere i den lyseblå singlet og i løbeskoene.

Den årlige tur til Club La Santa var også en stor succes. Hele 61 
spartanere deltog i den internationale løbeuge, som består af fire 
løb over fire sammenhængende dage. Ruterne byder på noget helt 
andet, end vi ser i Danmark. Løberne skal blandt andet forcere 
en 13,3 km lang vulkankam og løbe et halvmaraton igennem det 
vulkanske landskab. Bedste kvinde fra Sparta, Louise Ghose, kunne 
lade sig hylde på tredjepladsen, mens Karsten Jeberg blev bedste 
mandlige spartaner med en 5. plads i sin aldersgruppe. Vi bliver for-
kælet med velkomstmiddag og afskedsmiddag, mange aktiviteter 
løbende, og vi kan bestemt anbefale flere spartanere at tage med 
i 2022.

Årets præstation 
Christian Lykkeby Olsen toppede 

et stærkt år med udtagelse til 
de Paralympiske Lege, hvor han blev 

nr. 7 med ny PR på 4.00.16 på 1500m.

Spartas Team High Five fik prisen som Årets Sparta-
nere. Ved et hjertestop under en løbetræning var de 

hurtig med førstehjælp til deres klubkammerat. 

Spartas kvinder repræsenterede klubben på bedste vis til 
DM på 10 km landevej, hvor de tog både guld og sølv.



UDVALGTE
LØBERESULTATER
2021

DM 10.000m (bane)
    Kvinder 
Guld      Nanna Bové
Sølv      Camilla Balle Bech

DM 3000m forhindring 
    Mænd
Sølv       Esben Krogh Rasmussen

DM kort trail
    Mænd
Sølv       Nikolaj Dam

    Mænd hold 
Sølv       Nikolaj Dam, Sebastian Bennetsen, Oscar Kurubacak

DM 100 km
    Kvinder
Sølv       Mette Sommer

Paralympiske Lege, 1500m
    Mænd
7. plads Christian Lykkeby Olsen

DM 10 km landevej for hold 
    Kvinder 
Guld      Nanna Bové, Stine Muldbak Andersen, Kathrine Højgaard Hansen
Bronze  Marie Holst Mørch, Camilla Balle Bech, Signe Knigge Hylleberg

DM Cross for hold
    Kvinder
Guld      Josephine Thestrup, Marie Holst Mørch, Signe Knigge Hylleberg
Bronze  Stine Muldbak Andersen, Michelle Poulsen, Karina Berner Magnusson 

    Mænd
Sølv       Esben Krogh Rasmussen, Mads Bredtoft, Christian Lykkeby Olsen

DM halvmaraton for hold 
    Kvinder
Guld      Maria Larsen, Nanna Bové, Michelle Poulsen 
Sølv       Stine Muldbak Andersen, Marie Holst Mørch, Kathrine Højgaard Hansen

DM maraton for hold 
    Kvinder 
Guld      Fran Owen, Mette Sommer, Marie-Louise Bjarkov 

    Mænd 
Sølv       Rasmus Dall-Hansen, Frederik Kapper, Joakim Svolgaard



I årets løb er der i atletikudvalget sket rigtigt meget bag kulisser-
ne. Først og fremmest blev ungdoms- og eliteudvalgene ved årets 
generalforsamling slået sammen til ét udvalg. Dermed skal der 
først og fremmest sikres en fælles linje i atletikken – fra børneatle-
tik og videre til ungdoms-, senior- og mastersatletik. 

Det nye udvalg består nu af Anja Lindholm (formand), Rene Ipsen 
(næstformand), Michael Jørgensen, Khavaquia Rasmusen, Esben 
Krogh Rasmussen og Henrik Grønbech. Derudover arbejder udvalget 
tæt sammen med atletikchef Charlotte Beiter Bomme og cheftræ-
ner Carsten Bomme, der i dagligdagen skal forsøge at gribe alle de 
bolde, vi i udvalget kaster op.

EN REJSE MOD FREMTIDENS STJERNER
Og det er ikke nogen let sag. I år er vi nemlig startet på en rejse i 
atletikafdelingen. En rejse, der skal sikre, at vi kommer derhen, hvor 
vi gerne vil. Det kræver, at vi bliver bevidste om, hvilke stjerner vi 
i fællesskab skal række op imod. Derfor har vi hen over sommeren 
afholdt tre heldags-workshops, hvor en lang række mennesker gav 
deres besyv med i spørgsmålet om, hvor vi ser atletikafdelingen  

i fremtiden. Nu skal vision omsættes til virkelighed, og det gør vi 
ved at få lavet nogle gode planer. Der er mange ting, vi gerne vil, 
og vi kan desværre ikke gøre alting på en gang. Derfor er vi nødt til 
at tage tingene i mindre skridt, holde snuden i sporet og fokusere 
skarpt på det, som skal være vores overordnede vision. 

KOMETER OG REKORDER TRODSEDE CORONA 
I denne beretning skal vi ikke kun se frem, men også tilbage. 
Desværre havde vi endnu en sæson præget af corona – på godt og 
ondt. Det betød, at vi igen havde begrænsninger på muligheder-
ne for at rejse, økonomiske nedskæringer, restriktioner og meget 
mere. Men på trods af dette så vi utroligt flotte resultater over en 
bred kam. 

Der er rigtigt mange unge og dygtige atleter på vej frem. En af 
årets helt store kometer må være hammerkaster Katrine Koch 
Jacobsen, der satte dansk rekord gang efter gang og endte med at 
forbedre sin egen personlige rekord med 11 meter og den danske 
rekord med 5 meter. Sæsonen sluttede med en overraskende sejr 
ved et Gold Label-stævne i Nairobi, hvor hun satte hele verdenseli-
ten på plads. Blandt så mange spændende atleter skal Sebastian 
Pedersen også nævnes for at springe over 8 meter i længdespring, 
men dog desværre i for meget vind. 

ATLETIKUDVALGETS
ÅRSBERETNING

På vegne af atletikudvalget
Formand, Anja Lindholm

Hvordan sikrer vi, at Spartas stjerner skinner klart også 
i fremtiden? Svaret skal atletikudvalget på jagt efter.

Et nyt og samlet atletikudvalg erstatter de tidligere 
ungdoms- og eliteudvalg og skal skabe sammenhæng 
mellem vores ungdomsatletik og senior-/eliteatletikken



FLOTTE SPARTA-PRÆSENTATIONER TIL OL OG PL
Vi kommer heller ikke udenom de udsatte Olympiske Lege i 
Tokyo, hvor vi havde flot repræsentation af både individuelle 
atleter såvel som stafetløbere. Seks atleter og en træner repræ-
senterede Danmark ved OL samt en atlet til de Paralympiske 
Lege senere på måneden. 

Ole Hesselbjerg var med på 3000 meter forhindring og gjorde 
en flot figur, da han løb helt op til sit bedste med tiden 8.24,08 
minutter. Ole blev senere på året kåret til Årets Atlet i Sparta.

Astrid Glenner-Frandsen, Ida Karstoft og Emma Beiter Bomme 
løb sig alle på 4x100 meter stafetholdet, og sammen med FIF’s 
Mathilde Kramer satte de ny dansk rekord med tiden 43,51 
sekunder. Tazana Kamanga-Dyrbak og Frederik Schou-Nielsen 
løb sig også på 4x100 meter stafetholdet. Sammen med resten 
af teamet var de med til at sætte stor ny dansk rekord og var 
snublende tæt på finalen med tiden 38,16 sekunder.

Christian Lykkeby Olsen satte en ny flot PR på 1500 meter med 
tiden 4.00,16 ved de Paralympiske Lege og levede dermed mere 
end op til det, han var udtaget på. 

Billede af Lars M
øller, D

ansk A
tletik

Sparta havde flot 
repræsentation af både 
individuelle atleter 
og stafetløbere ved de 
Olympiske Lege og de 
Paralympiske Lege i 
Tokyo. 



FLOT DELEGATION TIL EM INDENDØRS
Også til EM Indendørs kunne vi først på året sende en flot delegati-
on afsted til Torun. Astrid Glenner-Frandsen kvalificerede sig til EM 
inde på 60 meter ved at sætte dansk rekord i tiden 7.33 sekunder. 
Hun kom flot i semifinalen ved EM, hvor hun kunne tage endnu en 
dansk rekord med tiden 7.32 sekunder.

Ved sit første internationale mesterskab løb Gustav Lundholm 
Nielsen sin andenbedste tid nogensinde på 400 meter og opnåede 
en placering som nr. 31 ud af 49 med tiden 47.65 sekunder. Andreas 
Lindgreen løb 1500 meter, hvor han præsterede helt op til sit bed-
ste med 3.41,25 minutter og en 4. plads i sit heat.

William Devantier havde klaret kravet til EM indendørs på 1500 
meter med 3.44,7 minutter, men kom ikke med, da flere havde 
klaret krav.

MASSER AF UNGE ATLETER TIL EM, VM OG EM
Ved U20 EM i Tallin var vi repræsenteret med seks atleter.

Sofia Thøgersen på bare 16 år løb et superflot 3000 meter-løb og 
endte med at vinde sølvmedalje og sætte ny PR og dansk rekord 
i 9,16,43 minutter, hvilket gjorde hende til den hurtigste U18-atlet 
i 2021. Annika Haldbo var med på 100 meter hæk, og her blev det 
til en flot 5. plads i semifinalen og en fin tid. Klara Loessl var med i 
stangspring og sprang 3,75 meter samt deltog på 100 meter hæk, 
hvor det dog desværre ikke rakte til semifinale. Liv Nedergaard 
var med i hammerkast hvor 54,40 meter desværre ikke rakte til en 
finaleplads. Tazana Kamanga-Dyrbak gik ind til mesterskaberne 
med årets hurtigste tid på 200 meter, 20,48 sekunder, men måtte 
desværre trække sig fra finalen, da han grundet en skade tidligere 
på året måtte prioritere restitution inden OL. Nikolaj Grønbech var 
med i 10-kampen, hvor det samlet set blev det til 7224 point og en 
11. plads. 

Til U20 VM i Nairobi deltog fire atleter. Tazana gjorde det bedst 
med en 5. plads på 200 meter i tiden 20,58 sekunder. Klara og 
Annika løb sig begge i semifinalen på 100 meter hæk, og Nikolaj 
lå rigtig godt i 10-kampen, indtil han styrtede på 110 meter hæk. 
Han gennemførte stadig 10-kampen og satte efterfølgende PR i 
stangspring og spydkast.

Ved U23 EM i Tallin havde vi otte atleter til start. Katrine Koch 
Jacobsen deltog i hammerkast og vandt meget overraskende sølv 

med 66,81 meter. Arthur W. Petersen var med i spydkast, og med 
en 13. plads endte han lige uden for en finaleplads. Anna Mark 
Helwigh deltog i 3000 meter forhindring, men ramte desværre 
ikke dagen efter en lang sæson i USA. Casper Jørgensen var med 
i diskoskast, og efter flere mesterskaber med finalepladser blev 
det desværre ikke til finale denne gang. William Devantier løb en 
fin 1500 meter i tiden 3.48,31 minutter, mens Christian Gunder-
sen lavede en hæderlig 10-kamp og endte på 17. pladsen. Tobias 
G. Larsen og Jacob Hvorup var med på 4x100 meter, hvor holdet 
desværre ikke fik depechen med hele vejen rundt.

FLOTTE RESULTATER PÅ DEN HJEMLIGE ARENA
På den hjemlige arena præsterede vi også rigtig mange flotte re-
sultater. Ved det danske mesterskab indendørs vandt vi ni danske 
mesterskaber og 20 sølv- og bronzemedaljer.  

Til årets danske ungdomsmesterskaber blev Sparta den suverænt 
bedste klub i Danmark med utallige medaljer til mange forskellige 
atleter. Det var skønt at se den turkise trøje så langt fremme i alle 
discipliner og alle aldersgrupper. Ved de danske mesterskaber i 
mangekamp fik vi også flere danske mesterskaber. Hos seniorerne 
tog Christian Gundersen og Nickoline Skifter Andersen begge guld, 
og i alt fik vi syv danske mesterskaber hængt om halsen på hjem-
mebane. Igen i år genvandt vi holdmesterskaberne for seniorer for 
både mænd (35. gang) og kvinder (24. gang). Samtidig vandt vores 
kvinder på 4x100 meter i ny dansk rekord. Ved ungdommens øst-
DM holdmesterskaber blev det til 5 guld og 2 sølv.

NY SANDKASSE-SUCCES FOR DE HELT SMÅ ATLETER 
Som noget nyt etablerede vi i efteråret et nyt træningshold, nemlig 
sandkasseatletik. Et hold hvor forældre og børn sammen kan snuse 
til atletikken, og som indtil videre er blevet en kæmpe succes. Det 
fortsætter vi med. 
TRÆNERNES VIGTIGHED – OGSÅ I FREMTIDEN 

Vores trænere er meget vigtige elementer i vejen til succes for 
os. Derfor er det så heldigt, at vi har nogle utroligt dygtige og 
dedikerede trænere i klubben. I bærer meget af vores succes på 
jeres skuldre, og uden jer ville vi ikke kunne præstere så flot. Vi har 
dog løbende brug for nye og inspirerende trænere til vores børne- 
og ungdomshold, og her ser vi generelt lidt udfordringer med at få 
fyldt hullerne ud. 

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi har præsteret rigtig fint både på 
den hjemlige arena såvel som til de større udenlandske mester-
skaber. Vi har en stærk elite, men også potentiale til at løfte vores 
elite til et endnu højere niveau – en proces, vi nu har taget hul på.

Astrid Glenner satte dansk rekord 
på 60 meter til EM indendørs.

Sofia Thøgersen med 
sin U20 EM-sølvmedalje på 3000 meter.



Vores mangekæmpere havde en flot sæson med 
fremgang. Nickoline og Gundersen tog DM-guld 
udendørs, mens Nikolaj sikrede guld indendørs. 

Nikolaj Grønbech blev dansk 
indendørs mangekampsmester

Christian Gundersen fik guld til 
DM mangekamp udendørs.

Nickoline Skifter Andersen blev dansk 
mangekampsmester udendørs.



AFRUNDING

Vi kan se tilbage på et år med udfordringer og usikkerheder. Et år, hvor vi ikke bare har klaret os, men hvor 
vi har formået at vende modgang til fremgang.

Såvel løbere og atleter som trænere, ansatte og venner af huset har bidraget til, at vi har et godt og 
stabilt grundlag for ikke bare at håndtere kommende usikkerheder, men også omsætte muligheder til 
succeser, når vi tager hul på nye og spændende udfordringer og omstillinger i Sparta.

Blandt andet ser vi ind i et år med en god chance for rekorddeltagelse ved Copenhagen Marathon. Vores 
begynderløbehold har vokseværk, nye træningstilbud kommer til, og vores vision om et idrætsbyggeri 
med en indendørs atletikhal og andre træningsfaciliteter på Skøjtehalsgrunden tager stadig mere form. 
Desuden kan vi glæde os til et år med både udendørs og indendørs VM og EM i atletik, og så trækker vi i 
det gule arbejdstøj, når verdens største cykelløb, Tour de France, kommer til København til sommer.  

Vi glæder os til et nyt og spændende år for Sparta.

Med venlig hilsen
Spartas betyrelse og ledelse


