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INDLEDNING

2020 har på alle måder været et udfordrende år. Et år, der har stillet Sparta over for mange ekstremt 
vanskelige beslutninger, og som har budt på svære kår for både løbere og atleter. 

Der er ingen tvivl om, at krisen har betydet benhårde og svære prioriteringer for Sparta og krævet en 
ekstra indsats fra alle. Men den har også vist, hvad vi er lavet af som forening og fællesskab, ligesom vi 
også kan glæde os over en lang række flotte sportslige resultater i løbet af året. 
 
Uvisheden er ikke forbi. Men når vi nu gør status over året, kan vi godt tillade os at være lettede over, at 
vi endnu ikke står i det, som vi i foråret havde opstillet som worst case-scenariet. 
 
Vi har klaret os igennem udfordringerne med skindet på næsen og står som forening tilbage med  
positive forhåbninger om, at vi trods omstændighederne også vil holde hovedet højt igennem 2021. 

Med venlig hilsen
Spartas betyrelse og ledelse
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Igen i år vil jeg starte årsberetningen med at rette en stor tak. 
For 2020 har på alle måde været et svært år for hele kloden på 
grund af coronaens indtog – og Sparta er også hårdt ramt. 

TAK FOR HJÆLP OG STØTTE
Men det er netop i sådanne situationer, at vi for alvor får at se, hvad vi 
er gjort af som mennesker og som forening. I som medlemmer har vist 
en enorm opbakning til Sparta, hvor I har udvist fleksibilitet og ansvar 
i forhold til at få træningen til at fungere, som det nu har været muligt 
under de vilkår, som situationen bød. Men også i forhold til at levere en 
ekstra indsats, eksempelvis som når mange forældre trådte til og hjalp 
med ungdomstræningen i den periode, hvor træningsholdene var nødt til 
at blive delt op i flere små grupper, end vi havde trænere til at dække. Eller 
når rigtig mange af jer medlemmer har givet en økonomisk håndsrækning 
til klubben, som vi er utroligt taknemmelige for, og som falder på et tørt 
sted. Så derfor skal der lyde en kæmpe tak til jer medlemmer.

GODE PARTNERE I NØDEN
En lige så stor tak skal lyde til alle klubbens sponsorer og samarbejdspart-
nere, som for langt de flestes vedkommende er ramt af coronaen i lige så 
høj grad som Sparta. Men deres opbakning til klubben og til de samarbej-
der, vi har opbygget, har været stor, og nogle har tilmed fundet overskud 
til at give en ekstra hjælpende hånd. Som eksempelvis Nike, der har 
doneret 1000 fan-T-shirts, som vi kan sælge med et overskud, der luner i 
klubbens økonomi, eller Team Tvilling, der på eget initiativ gennemfører en 
støtte-event til fordel for Sparta og indsamlede over 50.000 kr. 

Men den største tak skal gå til alle klubbens ansatte. Lige fra dem, der 
arbejder fuld tid på kontoret, til dem, som har nogle ugentlige timer 
som træner for en træningsgruppe. I har måttet levere en ekstraordinær 
indsats og udvise en enorm fleksibilitet for at holde hjulene i gang. Mange 
tak for indsatsen! 
 
Desværre har coronasituationen også betydet, at vi har måttet sige farvel 
til nogle ansatte, som hver især har bidraget til at skabe den forening, vi 
har i dag, og til dem vil jeg selvfølgelig også rette en tak for den indsats, 
de har leveret.

ØKONOMIEN MÆRKET AF CORONAEN
Som det formodentligt står klart for alle, så er Spartas økonomi hårdt ramt 
af de restriktioner, der har fulgt i kølvandet på coronaen. Da statsmini-
steren igangsatte nedlukningen i midten af marts, betød det samtidigt 
en nedlukning af Spartas løbsarrangementer – en nedlukning, som ved 
udgangen af 2020 fortsat opretholdes. Og da løbsarrangementerne er 
klubbens primære indtægtskilde, har det betydet, at mere end 90% af 
klubbens normale indtægter pludselig var væk. 

BESPARELSER OG KOMPENSATIONER 
Indtægtstabet er i et vist omfang blevet kompenseret via de forskellige 
kompensationsordninger, som staten har etableret. Men kompensatio-
nen dækker desværre langt fra alle de manglende indtægter fra vores 

arrangementer. Indtægter, som for en stor dels vedkommende dækker 
omkostninger til eksempelvis klubhus og hal, trænere, medlemsaktiviteter, 
elite- og ungdomsarbejde m.v. Vi har derfor måttet foretage en omfatten-
de omkostningsbeskæring på tværs af alle klubbens aktiviteter, hvilket 
desværre nok har kunnet mærkes hos de fleste medlemmer.  

Det har været en vanskelig balance at finde, fordi vi på den ene side na-
turligvis havde et ønske om at minimere det underskud for 2020, som helt 
frem til slutningen af året forekom uundgåeligt. Men på den anden side 
ville vi gerne sikre, at vi kunne opretholde træningsaktiviteter på et efter 
omstændighederne rimeligt niveau og samtidig sikre, at vi stod bedst 
muligt rustet til at genoptage vores aktiviteter, når vi kommer ud på den 
anden side af coronaen. 

Når det hele skal gøres op, betyder det, at vi for 2020 må acceptere et 
dårligere regnskab, end vi havde forventet. Men vi kan faktisk glæde os 
over, at vi trods alt kommer ud med et lille overskud, hvilket først stod 
klart i slutningen af året.  Så selvom 2020 på mange måder har været et 
svært år for vores økonomi, er det vigtigt at holde fokus på de positive 
ting, som året alligevel har budt på. 

Et tomt Østerbro Stadion
Der har været meget mindre liv og akti-

vitet på stadion i 2020, end vi er vant til. 
Vi glæder os til stævner og events igen.

Vi har som medlemmer rykket sammen 
i bussen og har taget ansvar for vores 
klub, enten ved at give en hjælpende 
hånd til træning eller et økonomisk 

bidrag i en trængt tid.



Som nogle måske husker fra sidste års formandsberetning, havde vi i 2019 
lagt et stort arbejde i at få omlagt klubbens økonomi og regnskabsføring 
til et nyt system, som var fuldt implementeret i januar 2020. 

Denne omlægning har vist sig at være en kæmpe gevinst i forhold til hele 
tiden at bevare overblikket over klubbens økonomi og skabe et grundlag 
for at bestyrelse og ledelse har kunnet træffe de nødvendige beslutninger, 
som har medvirket til at begrænse coronaepidemiens økonomiske konse-
kvenser for klubben.

FORTSAT FORSIGTIGHED 
Men selvom den første coronavaccine blev givet kort inden nytår, og 
vi derfor forhåbentlig kan se frem til at vende tilbage til mere normale 
tilstande i løbet af 2021, så skal vi fortsat udvise forsigtighed i forhold 
til klubbens økonomi. For ingen ved, hvornår vi har en normaltilstand for 
vores løbsarrangementer. Så selvom vi hellere end gerne vil skrue op for 
medlemsaktiviteter og -tilbud hurtigst muligt, så kommer vi til at holde 
igen, indtil vi kan se, at indtægterne fra løbsarrangementer begynder at 
rulle ind.   

LYSPUNKTER I ATLETIKKEN
Umiddelbart skulle man synes, at der ikke var meget at skrive om, fordi 
som alt andet har atletiksæsonen også været mere eller mindre lukket ned 
som følge af corona. OL blev udskudt til 2021, EM blev aflyst, og langt de 
fleste stævner nationalt som internationalt blev aflyst. Men trods vanskeli-
ge tider er der fortsat mange lyspunkter at fremhæve fra atletikåret. 

REKORDKAST
Allerede i maj forbedrede Kathrine Bebe den danske rekord i diskoskast, 
som blev sat i 2019 af Lisa Brix, og i løbet af de kommende måneder 
forbedrede Kathrine rekorden yderligere tre gange, så den i dag lyder 
på 60,43m, hvilket er en samlet forbedring på mere end 3 meter. Også i 
kvindernes hammerkast fik vi en ny dansk rekord, da Celina Julin smed 
hammeren ud på 64,60m, hvilket var en forbedring af hendes egen danske 
rekord med næsten 1 meter. 

HURTIGE TALENTER 
På herresiden viste Ole Hesselbjerg superform med ny personlig rekord på 
3000m forhindring med tiden 8.24,87 min, hvilket kun er cirka 1 sekund fra 
den danske rekord. Dermed viste Ole, at hvis han kan undgå skader frem 
mod sommeren 2021, er han et godt bud på en OL-billet til de udsatte 
Lege i Tokyo. Endelig var der blandt de unge talenter særligt en atlet, der 
udmærkede sig. Tazana Kamanga-Dyrbak satte i 2020 klubrekord på både 
100m med tiden 10,39 sek og 200m med tiden 20,61 sek, hvilket rangerer 
ham som henholdsvis nr. 16 og nr. 7 på årets U20-verdensrangliste. 

Det danske mesterskab for hold blev også endnu en gang vundet af Spar-
ta for både kvinder og herrer, hvilket for herrernes vedkommende var titel 
nr. 34 i træk. Så benyttes dette som målestok, er Sparta fortsat Danmarks 
stærkeste atletikklub. Og ved de danske seniormesterskaber vandt Sparta 
også suverænt flest medaljer, men blev overgået af Aarhus 1900 i kampen 
om flest guldmedaljer. Men jeg er overbevist om, at dette giver ekstra 
motivation hos vores eliteatleter til at knokle igennem vinteren for i 2021 
at vise, at dette var en enlig svale…

AFLYSNINGER FØRTE TIL NYTÆNKNING
Som nævnt betød coronaen stævneaflysninger i massevis, og det tvang 
stævnearrangører til nytænkning for at kunne gennemføre de stævner 
som det rent faktisk lykkedes at afholde under myndighedernes restrik-
tioner. Spartas stævneudvalg og atletikledelse trodsede de vanskelige 
betingelser og fik stablet nogle fantastiske stævner på benene eksempel-
vis i form af et flot dansk mesterskab på Østerbro stadion og en fantastisk 
løbeaften til ”5000 og 1 nat”-aftenstævnet, hvor der blev løbet fremragen-
de tider og sat utallige personlige rekorder.

Også ungdommen var ramt af stævneaflysninger på stribe, og de danske 
ungdomsmesterskaber måtte opdeles i to stævner med de 16-22-årige i 
Ålborg og de 14-15-årige i Hvidovre i et forsøg på at kunne have flest mu-
lige deltagere til stævnerne. Det betød samtidigt, at tilskuere var forment 
adgang, så forældre og pårørende måtte følge stævnerne på afstand.
Men coronaen til trods var de turkisblå trøjer talrigt repræsenteret på 
præmieskamlen, hvor Sparta fortsat er den stærkeste ungdomsklub.  

Men i en tid, hvor de store ungdoms-atletikstævner kun kunne afvikles i 
meget begrænset omfang blev fokus rettet mod andre typer ungdomsak-
tiviteter. Den årlige atletikskole i sommerferien blev i år suppleret af 
velbesøgte efterårscamps og atletikdage for børn og forældre, hvor børn 
som ikke tidligere har prøvet atletik, kunne prøve kræfter med kuglestød, 
hækkeløb, længdespring og meget mere.

LØBERNE KLAREDE FORHINDRINGER 
Også de mange Sparta-løbere, som normalt mødes i Idrætshuset til 
løbetræning på vores forskellige løbehold fik desværre hurtigt corona-re-
striktionerne at mærke, da nedlukningen af landet blev en kendsgerning i 
marts 2020. Og da samtidig alle løbsarrangementerne, som mange af os 
ynder at bruge som motivation til at træne op imod, også blev aflyst, så 
situationen pludselig lidt trist ud. 

Men så snart det blev muligt, fik løbsudvalg og vores mange engagerede 
løbetrænere stablet alternative løsninger på benene i form af små løbe-
grupper og differentierede mødesteder og –tidspunkter, som gjorde det 
muligt at vedligeholde fællesskabet og de sociale relationer, som er en så 
vigtig del af at være løber i Sparta. Og da de små løbehold blev suppleret 
med diverse virtuelle træningstilbud, som blev taget godt imod blandt 
medlemmerne, synes jeg, at vi har klaret os godt igennem et år, hvor andre 
idrætsforeninger og træningstilbud har måttet skære væsentlig kraftigere 
i deres medlemstilbud.

Sparta vandt DM Hold for både kvinder og mænd 
for 23. år i træk. Resultaterne er ikke udeblevet på 

trods af et anderledes år.
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Børn udforsker atletikkens verden
2020 bød på nyheder som efterårsatletik- 
skole og Familie Atletik Games, hvor store 
og små kunne udforske atletikkens verden

Spartas core-træning gik online
Core-træner Søren Theodorsen var en af dem,  

der hurtigt omstillede sig og gik online med  
ugentlige core-sessions, der har fået rigtigt mange seere.

Herrerne kunne tage en ny 4x100 meter  
klubrekord med hjem fra DM Hold og dermed 
overskrive den 31 år gamle hidtidige rekord.



NYE TRÆNINGSTILBUD 
Selvom løbsudvalget måtte dedikere en stor del af sit arbejde til at navi-
gere i den løbende strøm af ændringer i restriktioner fra myndighedernes 
side og de deraf følgende justeringer i forhold til klubbens aktiviteter, blev 
der også introduceret nogle nye løbetiltag. Der blev blandt introduceret
et trail-hold, for de løbere, som gerne vil have lidt mere skovbund under 
fødderne, ligesom tilbuddet til de morgenfriske løbere også blev udvidet.

EN MERE BÆREDYGTIG VEJ
Grundet omstændighederne har bæredygtighed ikke været så synligt på 
dagsordenen i 2020, som vi havde håbet på. Men selvom indsatsen for at 
skabe mere bæredygtige events ikke har været så synlig det forgangne år, 
så fortsætter arbejdet bag kulisserne. 

Allerede i 2019 havde vi fået sat gang i flere vigtige initiativer, som venter 
på at blive sat i værk, når vi igen kan lave events. Udover at vi har fået 
bionedbrydelige papkopper går vi foran og skifter til mere bæredygtige 
regnslag, bagageposer og medaljer, ligesom vi afskaffer engangskrus til 
vores søndagsfællestræninger. Nogle af de få events, det har været muligt 
at gennemføre i 2020, er plogging-events (et arrangement, hvor vi løber 
og samler affald undervejs). Denne type events med fokus på natur og 
nærmiljø fortsætter vi med også i kommende år, ligesom vi vil forsøge os 
med dedikerede affalds-zoner til drikkekopper ved vores store løb. 

Vi kan også glæde os over, at flere af vores sponsorer og samarbejdspart-
nere er klar til at tænke i bæredygtige baner sammen med os. Bæredyg-
tige events er ikke et modefænomen, men et grundvilkår for fremtidens 
events, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat arbejder på at gøre bæredyg-
tighed til en integreret del af vores måde at drive forretning og forening 
på.

ADFÆRD, KULTUR OG ETIK
#MeToo og krænkelseskultur er næstefter corona og den amerikanske 
præsident nok de mest omdiskuterede emner i den offentlige debat i 
2020. Og adfærd, kultur og etik er også emner, som vi bør forholde os til 
i en forening som Sparta, uanset om det handler om seksuelt krænkende 
adfærd, spiseforstyrrelser, kønsidentitet eller noget helt fjerde. Ved juletid 
blev Sparta fremhævet i B.T. i en artikelserie, som bl.a. berørte en træners 
krænkelser af atleter – en historie som ligger godt fire år tilbage i tiden, 
og som på daværende tidspunkt blev håndteret professionelt af klubben, 
uanset hvordan B.T. prøver at fremstille sagen. 

Krænkelser er et vanskeligt emne, fordi vores grænser er forskellige. Vi har 
i 2020 oplevet, hvordan en hånd på et lår for nogen er en krænkelse, mens 
andre synes, at det blot er en kikset flirt. I Sparta skal der være plads til 
mangfoldighed og til, at vi alle kan dyrke både motionen og det sociale 
fællesskab, uden at nogen skal være bange for at blive krænket. For mig 
handler det meget om, at vi skal udvise respekt og tolerance, når vi omgås 
hinanden, dels i forhold til hinandens grænser, men i lige så høj grad i for-
hold til at sige fra i tide. Oplever man som medlem eller pårørende kræn-
kende adfærd i forbindelse med Spartas aktiviteter, kan og bør man altid 
få sagen bragt frem i lyset, så den kan blive håndteret, inden den udvikler 
sig. Til dette vil bestyrelse, udvalg eller kontoret altid være til rådighed.

NYT MEDLEMSBEGREB PÅ VEJ
Fremtiden – et af de områder som har haft bestyrelsens fokus i 2020 – er 
medlemsbegrebet. Det bunder i ønsket om at gøre op med den nuværende 
medlemskabsform ”one size fits all” for i stedet at skabe rammerne for at 
kunne tilbyde mere differentierede medlemskabsformer, hvor det enkelte 
medlem i højere grad kan sammensætte sit medlemskab til eget behov, og 
hvor kontingentet tilpasses til den valgte ”medlemskabspakke”. Den aktu-
elle coronasituation påvirker imidlertid vores trænings- og medlemstilbud 
på en sådan måde, at tidspunktet netop nu ikke er det rette til at udrulle 
et sådan koncept. Men bestyrelsen vil arbejde videre med konceptet med 
en målsætning om at kunne præsentere et nyt medlemskabskoncept i 
løbet af det kommende år.

NY HJEMMESIDE 
Et andet område, som har stået højt på bestyrelsens ønskeliste, er en ny 
og forbedret hjemmeside. Men det kræver professionel assistance at ud-
vikle en ny hjemmeside og kan være en bekostelig affære. Og i en tid, hvor 
vi har stor fokus på at begrænse vores omkostninger, har vi måttet kigge 
andre veje. Vi har derfor via støttepuljer i DGI fået tildelt konsulentbistand 
til at igangsætte arbejdet med at udvikle en ramme for en ny hjemmeside. 
Et arbejde, som fortsætter ind i det nye år, og som forhåbentlig kan føre til 
lanceringen af en forbedret hjemmeside i løbet af året.

DRØMMEN OM NYT IDRÆTSHUS LEVER 
I sidste års formandsberetning kunne jeg fortælle, at drømmen om et nyt 
idrætshus på Østerbro fortsat lever, og at vi skulle søge de muligheder, 
som bød sig i forhold til at gøre drømmen til virkelighed. I samarbejde med 
en række andre foreninger og organisationer er der i det forløbne år udar-
bejdet nogle grove skitser til, hvordan et sådan multihal-koncept kunne se 
ud, samt hvilke behov de forskellige idrætslige aktiviteter stiller til sådan 
en facilitet. På baggrund af bl.a. dette arbejde er der skabt en god dialog 
med Københavns Kommune om projektet.

2020 – vil de fleste nok gerne hurtigt glemme. Men året har også vist, at 
idrætsforeninger som Sparta har rigtig meget at give. I en tid, hvor vores 
sociale aktiviteter begrænses grundet hjemmearbejde, lukkede caféer og 
restauranter, aflyste koncerter m.v., har vi kunnet opretholde sammenhol-
det, fællesskabet og den fysiske aktivitet gennem træningen i de mange 
(modificerede) grupper for ungdom, løb og elite og har sågar kunnet 
deltage i virtuelle løbsarrangementer som ”Danmark løber”. Vi har som 
medlemmer rykket sammen i bussen og har taget ansvar for vores klub, 
enten ved at give en hjælpende hånd til træning eller et økonomisk bidrag 
i en trængt tid. Eller vi har bidraget til at udvise fleksibilitet og ansvar i 
forhold til kunne gennemføre træningen under hensyntagen til hinanden 
og byen omkring os. 

Det er et godt fundament for den videre udvikling af vores klub.

Henrik Vincentsen 
Formand i Sparta Atletik & Løb

Sparta ploggede mere end 500 kilo skrald
Palle Rivold var en af de mange løbere, der tog  

nogle ekstra kilometer for naturens skyld. De fem plog-
ging-events blev gennemført med støtte fra Miljøstyrelsen. 



LEDELSESBERETNING 
og kommentar til regnskab og budget

ET MEGET ANDERLEDES ÅR
2020 har været et anderledes år. Et anderledes år at stå i spidsen for 
den daglige ledelse i Sparta, hvor vi, trods afstand, har måttet stå endnu 
tættere sammen og fortage prioriteringer og kompromiser for at komme 
gennem året. Der er blevet gjort store ofre, men vi er kun blevet mødt af 
forståelse og opbakning over for de restriktioner og besparelser, som har 
været nødvendige for at sikre Spartas overlevelse på sigt.

KRISESTYRING HELE ÅRET
Siden marts 2020 har vi ageret i et stadie af krisehåndtering. Det har 
været vigtigt for at os som ledelse og bestyrelse at agere rettidigt og 
kommunikere bredt ud til alle interessenter – medlemmer, frivillige og del-
tagere såvel som partnere og øvrige stakeholders – for at gøre vores valg 
og krisehåndtering så transparent som mulig og sikre en fælles forståelse 
for situationens alvor.

BUDGET- OG LIKVIDITETSSTYRING
Allerede tidligt på året stod det klart, at usikkerheden omkring den 
samlede sæson og vores indtjeningsmuligheder var betydelig, og at vi 
måtte agere anderledes og tilsidesætte vores normale arbejdsgange. 
Derfor udarbejdede vi korrigerede og kraftigt reducerede budgetter ud 
fra forskellige scenarier, samtidig med at vi intensiverede budgetstyringen 
og overvågningen af klubbens likviditetsgrad. Regeringens kortsigtede 
udmeldinger om nedlukninger og tildeling af kompensations- og støtte-
midler tvang os til hele tiden at styre efter kortsigtede beslutninger for at 
begrænse konsekvenserne for Sparta. 

95 PROCENT INDTÆGTSNEDGANG
Spartas succes som løbsarrangør har ramt os ekstra hårdt som forening. 
Vores aktivitetsniveau og således også omkostningsniveau er tæt bundet 
op på overskudsgraden fra vores events. Med udsigt til i værste fald at mi-
ste 95 procent af vores indtægtsgrundlag valgte vi derfor hurtigt at sikre 
en bred besparelse på tværs af hele organisationen. Vi skar ned på alle 
omkostninger for at sikre likviditet til foreningens kortfristede forpligtel-
ser. Ansatte på kontoret og trænere blev sendt hjem på lønkompensation, 
og vi måtte desværre sige farvel til ansatte, som gennem mange år har 
bidraget til at skabe stor værdi for Sparta. Udover at sikre Spartas over-
levelse har prioriteringerne hele tiden været at sikre, at vi så vidt muligt 
kunne fastholde en trænerstab i topklasse og holde træningen bedst 
muligt i gang under de svære vilkår.

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE
Det har været vigtigt for os, at vores situation, agenda og vores bekym-
ringspunkter er blevet behandlet seriøst af politikerne. Derfor rakte vi 
fra starten ud til DIF og DGI for at sikre sparring og varetagelse af vores 
interesser. Sammen med Danmarks største foreningsbårne løbsarrangører 
skrev vi et opråb til kulturministeren, som DIF hjalp med at sætte på dags-
orden. Opråbet resulterede i et skype-møde med kulturministeren, hvor 
hun lovede at sikre de foreningsbårne løbsarrangørers overlevelse. Det 
blev realiseret sidst i 2020, hvor foreningsbårne motionsløbsarrangører 
eksplicit blev skrevet ind i aftaleteksten for de puljemidler, som blev tildelt 
idrætten og uddelt af DIF og DGI.

BREDT ØNSKE OM AT STØTTE SPARTA
Ønsket om at hjælpe Sparta har været stort. Det er fantastisk at mærke, 
hvor stærkt fællesskabet er i vores forening. På gentagne opfordringer 
og med udgangspunkt i ønsket om at støtte Sparta lancerede vi flere 
kampagner, blandt andet i form af støttebeviser, donation af pant i Meny 
og salg af ungdomsafdelingens skrabejulekalender med flotte præmier 
til de heldige. Mange, som Sparta gennem årene har støttet op omkring, 
betalte tilbage med støtte og et budskab om vigtigheden af at sikre 
Spartas overlevelse. Midlerne fra støttekampagnerne vil blive overført til 
2021 og målrettet aktiviteter for medlemmerne, så snart restriktionerne 
tillader det.

NØGLETAL GIVER LETTELSE
På baggrund af de først worst case scenarier der indikerede et underskud 
for året på 13 mio. kr. ved et normalt omkostningsniveau, så er vi utroligt 
lettede over, at kunne præstere et mindre overskud til trods for omstæn-
dighederne. Årsagen hertil skal findes i besparelserne gennem året, samt 
vores store fokus på at ansøge de tilgængelige kompensationsordninger. 
Samlet har vi gennemført besparelser for knap 3 mio. kr. bredt gennem 
organisationen og ligeledes modtaget 2 mio. kr. i lønkompensation og 
kompensation for faste omkostninger. I starten af 2021 blev vi yderligere 
kompenseret med 7,1 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen til delvis dækning af 
omkostninger, både direkte og indirekte, på de aflyste arrangementer. 
Som forsinket julegave modtog vi ved årets afslutning endelig også den 
glædelige nyhed, at DIF og DGI havde anerkendt vores ansøgning til DIF 
og DGI’s coronahjælpepulje, med en tildeling på 3,6 mio. kr. til dækning af 
indtægtstab i 2020. Det er netop denne bevilling, der løfter vores resultat 
op til et mindre overskud. Derfor skal der også lyde en særlig tak til DIF 
og DGI for at se vores vej og anerkende vigtigheden af at sikre Spartas 
overlevelse.

Administrende direktør, Dorte Vibjerg

Copenhagen Marathon i maj 2020 blev det første 
store event, der måtte aflyses pga. COVID-19. 

De efterfølgende store eventaflys- 
ninger medførte store indtægtstab for Sparta.

ENDNU ET USIKKERT ÅR
Tildelingerne af midler sidst på året og det deraf positive resultat er 
afgørende for, at vi ikke har måttet gøre et indhug i den del af vores egen-
kapital, der er realiserbar og dermed vores økonomiske rygrad. Det stiller 
os i en styrket situation med udsigten til et fortsat usikkert 2021, hvor vi 
endnu ikke har klarhed omkring aflysninger og kompensationsmuligheder. 
Derfor går vi ind i 2021 med samme forsigtige tilgang og budgetstrategi 
som i 2020, nemlig at sikre Spartas overlevelse. Vi kender ikke udsigterne 
for afvikling af events i 2021, og der er en risiko for, at der bliver et loft på 
antallet af deltagere, ligesom vores udenlandske deltagere kan få svært 
ved at rejse til København. Derudover kan der opstå uforudsete omkost-
ninger i forbindelse med vores arrangementer i form af restriktioner, som 
gør det vanskeligt at skabe en overskudsgrad på vores events. Samtidig 
ved vi ikke, hvilke kompensations- og støttepuljemidler, som kan blive 
tilgængelige for idrætten i 2021. 

RUSTET TIL WORST CASE
Samlet set betyder det, at vi igen må arbejde ud fra et worst case sce-
nario og løbende korrigere budgettet i takt med, at vi afvikler og sikrer 
indtjeningen på vores arrangementer. Det værste scenarie vil være at vi 
også i 2021 må aflyse alle vores events. Med de ret skarpe besparelser, 
der for nuværende er indlagt, vil det medføre et underskud for året 2021 
på lidt over 6 mio. kr., hvis vi ikke kompenseres med statslige midler. Med 
et underskud på det niveau vil vores likviditetsgrad være stærk nok til at 
bære os igennem uden optagelse af lån eller andre midler udefra. Vores 

økonomistyring og prioriteringer har fortsat som sit primære mål at sikre, 
at Sparta kommer helskindet igennem. Men samtidig skal vi bevare kvali-
teten af alle vores træningstilbud og sørge for, at vi undgår medlemsned-
gang og derfor er vi også klar til at lempe på besparelserne og bruge flere 
penge på medlemmerne, så snart der bliver grønt lys for igen at arrangere 
events og indtægterne begynder at komme tilbage. Vi har dog allerede i 
samarbejde med Dansk Atletik prioriteret at sikre en tryg base for de af 
vores atleter, der forbereder sig frem mod det kommende OL i Tokyo.

STORT TAK TIL ALLE
Til slut skal der lyde en stor tak. Tak, fordi I har forståelse for situationens 
alvor. Tak, fordi vi kan mærke jeres opbakning. Det er utroligt vigtigt, at vi 
står sammen i denne tid. Der skal også lyde en særlig stor tak til kontorets 
ansatte, som i lighed med vores medlemmer, atleter og trænere har holdt 
ud og stået igennem i en usikker tid. 

Vi glæder os til at lave det, vi brænder allermest for – nemlig at skabe 
glæde og fællesskaber gennem idrætten. 



RESULTATOPGØRELSE

REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE NOTE 2020 2020 2019

Hele T kr Hele T kr Hele T kr

Indtægter

Kontingenter 2.917 3.000 3.145

Events 1 1.131 17.140 15.776

Foreningsorienterede aktiviteter 2 1.707 1.165 1.151

Indtægter i alt 5.755 21.305 20.072

Variable omkostninger

Events -2.979 0 0

Foreningsorienterede aktiviteter 3 -5.708 -7.930 -8.213

Omkostninger i alt -8.687 -7.930 -8.213

Dækningsbidrag -2.932 13.375 11.859

Sparta Hallen og klubhus 4 -526 -1.690 -659

Administration 5 -984 -900 -886

Bruttoresultat -4.442 10.785 10.314

Personaleomkostninger 6 -5.897 -8.500 -7.708

Afskrivninger 0 0 0

Resultat før renter og skat -10.340 2.285 2.606

Finansielle poster -31 0 7

Resultat før ekstraordinære poster -10.371 2.285 2.613

Ekstraordinære indtægter 7 11.066 0 0

Ekstraordinære udgifter 0 0 -855

Resultat 695 2.285 1.758

NOTER TIL
RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

NOTE Hele T kr

1 Events

Events 389 

Entreprise 51 

Sponsorindtægter 691 

I alt 1.131 

2 Foreningsorienterede aktiviteter

Atletik

Atletikskole 371 

Private og offentlige tilskud 690 

Medlemstilskud, Kbh Kommune 392 

Udvalg

Startpenge fra stævner 106 

Salg af klubtøj 81 

Diverse 67 

I alt 1.707 

UDGIFTER

3 Foreningsorienterede aktiviteter

Atletik

Løn til trænere 3.198 

Udgifter til atleter 1.728 

Udstyr 332 

Administrative omkostninger 24 

Udvalg

Løbsudvalg 248 

Stævneudvalg 83 

Arrangementsudvalg 10 

Ungdomsudvalg 6 

Øvrige udvalgsomkostninger 78 

I alt 5.708 

UDGIFTER FORTSAT

NOTE Hele T kr

4 Hallen og klubhus

Lejeindtægter -158 

Lokaletilskud, Kbh Kommune -282 

El, vand, varme 316 

Arealleje 321 

Forsikring 58 

Rengøring og anden drift 271 

I alt 526 

5 Administration

Uddannelse, kurser, netværk 62 

Kontorhold, kopiering, portogebyr 151 

Møder, rejser, benzin, parkering 105 

Telefoni, bredbånd, internet 58 

Forsikringer, kontingenter 129 

Revision, advokat 88 

IT (software, hosting, hardware, udvikling) 410 

Udfaktureret -25 

Andre driftsudgifter 6 

I alt 984 

6 Personale

Lønninger 7.830 

Sociale omkostninger 211 

Andre personaleomkostninger 33 

Lønrefusioner -1.913 

Udfakturet løn -350 

I alt 5.897 

7 Ekstraordinære indtægter 

DIF/DGI coronapulje 2020 3.920 

Erhvervsstyrelsens eventkompensation 7.146 

I alt 11.066 

Regnskabet er godkendt af ekstern og intern revisor



AKTIVER / PASSIVER

BALANCE BALANCE

AKTIVER NOTE 2020 2019

Hele T kr Hele T kr

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver 8 70 1.893

Immaterielle anlægsaktiver 250 250

Materielle anlægsaktiver 9 15.000 15.000

Anlægsaktiver i alt 15.320 17.143

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Debitorer 20 3.973

Andre tilgodehavender 10 8.155 2.762

Likvide beholdninger 10.363 7.696

Omsætningsaktiver i alt 18.538 14.431

Aktiver i alt 33.858 31.574

BALANCE BALANCE

PASSIVER NOTE 2020 2019

Hele T kr Hele T kr

Egenkapital

Resultat primo året 20.620 18.861

Resultat i perioden 695 1.758

Egenkapital i alt 21.315 20.619

Gæld

Prioritetsgæld 2.357 3.261

Kreditorer 434 1.746

Startpenge/onreg næste år 11 5.981 5.052

Anden gæld 12 3.772 896

Gæld i alt 12.543 10.955

Passiver i alt 33.858 31.574

AKTIVER 

NOTE Hele T kr

8 Finansielle anlægsaktiver

Depositum Kbh Kommune 30

Kapitalinteresse Sparta ApS *) 40

I alt 70

9 Materielle anlægsaktiver

Sparta Hallen 15.000

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

10 Andre tilgodehavender

Tilgode løbstilmeldinger 313

Forudbetalte omk. vedr. 2021 51

Kompensation for events 7.314

Mellemregning Sparta ApS 477

I alt 8.155

*) Resultat i Sparta Atletik og Løb ApS

Indtægter 454

Udgifter -447

Selskabsskat -2

Resultat 5

Balancesum 524

Selskabskapital 40

Resultat 5

Egenkapital 45

PASSIVER 

NOTE Hele T kr

11 Skyldige startpenge

Løbstilmeldinger CPH Marathon 2021 2.483

Løbstilmeldinger CPH Half 2021 3.498

I alt 5.981

12 Anden gæld

A-skat, ATP og feriepenge 1.207

Depositum for adgangsbrikker 0

Forudbetalinger fra sponsorer 312

Hensatte feriepenge 919

Periodiseringsposter 706

Skyldige omkostninger 448

Uindløste gavekort 187

Skyldig moms -8

I alt 3.772

NOTER TIL
AKTIVER / PASSIVER



BUDGET NOTER TIL BUDGET

BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB

RESULTATOPGØRELSE NOTE 2021 2020 2020 2019

Hele T kr. Hele T kr. Hele T kr. Hele T kr.

Indtægter

Kontingenter 2.700 2.917 3.000 3.145

Events 1 1.790* 1.131 17.140* 15.776*

Foreningsorinterede aktiviteter 2 1.630 1.707 1.165 1151

Indtægter i alt 6.120 5.755 21.305 20.072

* Nettoresultat

Variable omkostninger

Events 0 -2.979 0 0

Foreningsorienteret aktiviteter 3 -4.450 -5.708 -7.930 -8.213

Omkostninger i alt -4.450 -8.687 -7.930 -8.213

Dækningsbidrag 1.670 -2.932 13.375 11.859

Sparta Hallen og klubhus 4 -650 -526 -1.690 -659

Administration 5 -1.150 -984 -900 -886

Bruttoresultat -130 -4.442 10.785 10.314

Personaleomkostninger 6 -6.000 -5.897 -8.500 -7.708

Afskrivninger 0 0 0 0

Resultat før renter og skat -6.130 -10.340 2.285 2.606

Finansielle poster 0 -31 0 7

Resultat før ekstraordinære poster -6.130 -10.371 2.285 2.613

Ekstraordinære indtægter 7 Ukendt 11.066 0 0

Ekstraordinære udgifter 0 0 0 -855

Resultat 8 -6.130 695 2.285 1.758

BUDGET REGNSKAB
NOTE RESULTATOPGØRELSEN 2021 2020

Hele T kr. Hele T kr.

Indtægter
1 Events

Events 100* 389 

Entreprise 1.040 51 

Sponsorindtægter 650 691 

* Nettoresultat

I alt 1.790 1.131 

2 Foreningsorienterede aktiviteter
Atletik
Atletikskole 350 371 

Private og offentlige tilskud 150 690 

Medlemstilskud Kbh Kommune 380 392 

Udvalg
Startpenge fra stævner 75 106 

Salg af klubtøj 75 81 

Diverse 600* 67 

* Inkl. støttekampagner

I alt 1.630 1.707 

Omkostninger
3 Foreningsorienterede aktiviteter

Atletik
Løn til trænere 2.700 3.198 

Udgifter til atleter 950 1.728 

Udstyr 100 332 

Administrative omkostninger 100 24 

Udvalg
Løbsudvalg 250 248 

Stævneudvalg 75 83 

Arrangementudvalg 150 10 

Ungdomsudvalg 100* 6 

Øvrige udvalgsomkostninger 25 78 

* Inkl. 68 tkr. for julekalendersalg

I alt 4.450 5.708 

4 Sparta Hallen og klubhus
Lejeindtægter -150 -158 

Offentlige tilskud -300 -282 

El, vand, varme 350 316 

Arealleje 350 321 

Forsikring 80 58 

Rengøring og anden drift 320 271 

I alt 650 526 

BUDGET REGNSKAB
NOTE RESULTATOPGØRELSEN 2021 2020

Hele T kr. Hele T kr.

5 Administration
Uddannelse, kurser, netværk 60 62 

Kontorhold, kopiering, porto, 
gebyr

160 151 

Møder, rejser, benzin, parkering 105 105 

Telefoni, bredbånd, internet 60 58 

Forsikringer, kontingenter 135 129 

Revision, advokat 60 88 

IT (software, hardware, hosting, 
udvikling) 670 410 

Udfaktureret -100 -25 

Andre driftsudgifter 0 6 

I alt 1.150 984 

6 Personale
Lønninger 6.750 7.830 

Sociale omkostninger 200 211 

Andre personaleomkostninger 50 33 

Refusioner modtaget 0 -1.913 

Udfakturet løn -1.000 -350 

I alt 6.000 5.897 

7 Ekstraordinære indtægter 
DIF/DGI coronapulje Ukendt** 3.920 

Erhvervsstyrelsen eventkompen-
sation

Ukendt** 7.146 

** Der er søgt puljer/kompensa-
tion for 2021

I alt Ukendt** 11.066 

8 Resultat
Resultatet er baseret på et worst 
case scenarie, hvor alle events 
aflyses, og hvor der er lagt rela-
tivt store besparelser ind. 
Derudover er hovedparten 
af medarbejderne på lønfor-
delingsordning i minimum 1. 
kvartal. Forventningen er, at vi 
kan afvikle CPH Half og DHL 
Stafetten under visse former for 
restriktioner, men at der er større 
usikkerhed omkring afviklingen 
af CPH Marathon. En forsigtig 
forventning er et resultat på 
events, udover det budgeterede, 
på mellem 4 og 6 mio. kr. Ved et 
underskud på -6.130 tkr vil fore-
ningen have tilstrækkelig likvid-
itetsgrad, til at komme igennem 
året uden optagelse af lån. 

-6.130 



Vanen tro begyndte vi 2020 med vores Tømmermændsløb den 
1. januar, hvor 35 deltagere løb 3-5 km afhængigt af nytårsaf-
tenens udskejelser. Derefter blev året ikke, som det plejer. 

UDVALGET FIK NY STRUKTUR
Udvalget gik ind i 2020 som Motionsudvalget, men blev ved generalfor-
samlingen omdøbt til Løbsudvalget. Baggrunden var, at vores hidtidige 
navn ”Atletik og Motion” gav et uklart billede af vores aktiviteter, og både 
vi og bestyrelsen ville derfor skærpe vores profil inden for løb og i højere 
grad kommunikere udadtil, at vi både er en atletik- og løbeklub. Vi har 
flere gange fået henvendelser om, hvorvidt vi har løbetræning, og hvad 
motionstræning indebærer. Ved generalforsamlingen blev det desuden 
vedtaget, at afdelingen, der arrangerer Copenhagen Marathon, CPH Half, 
DHL Stafetten m.v., ændrer navn fra Løb til Events, således at klubben nu 
har en atletikafdeling, en eventafdeling og en løbsafdeling.

Vi har i løbet af året arbejdet med klubbens nye struktur, hvor vi blandt 
andet har fået en løbschefmed daglig virke på kontoret og med sæde i 
Løbsudvalget. Det har givet et meget fint samarbejde og gjort det smidigt 
at implementere og iværksætte beslutninger taget i udvalget. Udvalget 
har således arbejdet mere strategisk end tidligere, mens det praktiske og 
driftsmæssige har været drevet af løbschefen. 

SØNDAGSTRÆNING HELE ÅRET RUNDT
Ansvaret for den fælles maratontræning om søndagen overgik i 2020 fra 
eventafdelingen til Løbsudvalget. I februar blev der afholdt et møde med 
fartholderne for at informere om en ny struktur på træningen. Planen er 
at tilbyde langdistancetræning som et åbent tilbud hele året rundt, idet 
langdistancetræning er relevant både op til Copenhagen Marathon i maj 
og op til CPH Half i september.

NYE AKTIVITETER
I 2020 fik vi lejlighed til at udvide vores træningstilbud med et Trail & 
Ultrahold. Det tilfredsstiller et stigende behov for løb i naturen og passer 
fint som et supplement til klubbens hverdagstræning inde i byen.

I samarbejde med ”Center for Kræftsyge og Psykisk Sårbare” etablerede vi 
et træningstilbud midt på dagen, som primært består af let styrke- og be-
vægelsestræning samt let løb og jog. Deltagerne kan efterfølgende vælge 
at fortsætte i klubben på vores almindelige tilbud f.eks. Basistræning.
Desuden fik Sparta Early Runners endnu en træningsdag på programmet, 
således at holdet nu træner tirsdag, onsdag og fredag. Tirsdagstræningen 
kaldes TRACKS og er koncentreret om banetræning.

GOD VELKOMST
Årets første og eneste velkomstmøde var velbesøgt, og klublokalet var 
fyldt til bristepunktet. Når vi annoncerer vores velkomstmøder på de so-
ciale medier, får det en utrolig stor effekt. Som noget nyt bad vi deltager-
ne om at skrive sig op, hvis de ønskede at blive informeret om Sparta og 
de tilbud, vi løbende har i klubben. 

FRA HOLD TIL HOLD
I løbet af året blev hverdagsholdene opfordret til at holde mere øje med 
løbere, som har ambitioner og lyst til at se, hvor langt de kan nå. Med vo-
res træningsstruktur kan man stille og roligt arbejde sig op igennem vores 
løbehold, og der er i 2020 blevet sat elitekrav op for løbere, som afhæn-
gigt af niveau kan ansøge om støtte til træningslejr, sko, tøj og fysioterapi.

På Team R er der en gruppe af løbere, som har eller er tæt på at klare det-
te elitekrav. Deres træning bliver fulgt nøje, og vi “holder øje” med løbere 
på holdene, der kunne have potentiale til at træne på klubbens nye “ud-
klækningshold” kaldet Team RD, da det hænger tæt sammen med Team R.

COVID-19 OG BESPARELSER
I marts måned ændrede alt sig i klubben, da Covid-19-pandemien blev en 
realitet, og klubben blev økonomisk ramt med aflysningen af Copenhagen 
Marathon, DHL Stafetten og CPH Half.

I Løbsudvalget besluttede vi at “fryse” vores budget og dermed stoppe 
alle planlagte udgifter. Det ramte desværre planlagte velkomstmøder, 
trænermiddage, honorering af trænere m.m. Vi var dog privilegerede i og 
med, at Brian Dåsbjerg fra Danish Sports Academy tilbød at stille sig til 
rådighed uden honorar til en undervisningsdag af vores trænere. Der skal 
lyde en stor tak til Brian. Efterfølgende måtte vi alligevel aflyse træner-

ÅRSBERETNING
LØBSUDVALGET

uddannelsen, da forsamlingsforbuddet blev for restriktivt til, at det var 
muligt at gennemføre uddannelsen. Den tilbagevendende tur til Club La 
Santa blev også aflyst på grund af rejserestriktioner.

RESTRIKTIONER OG TILPASNING
Årets største udfordring var at få tilpasset træningen til at overholde 
de restriktioner, som myndighederne løbende fastsatte. Som en af de 
allerførste klubber i landet fik vi sammen med vores meget engagerede 
og fleksible trænere etableret en struktur med flere 10-mandsgrupper på 
hvert enkelt hold, ligesom vi indførte decentrale udendørs mødesteder og 
tilmelding til alle træninger. Heldigvis har vi ikke oplevet nogen mærk-
bar nedgang i deltagerantallet i vores træningstilbud som resultat af de 
ændrede forhold. Løberne har dog i høj grad savnet den fælles samling og 
den sociale hygge i Idrætshuset før og efter træning.

Den fælles maratontræning hen over sommeren blev ligeledes ændret 
og stoppet på et tidligt tidspunkt pga. COVID-19. Alt var planlagt og 
tilrettelagt til at genoptage træningen den 15. november, men yderligere 
stramninger af forsamlingsforbuddet forhindrede dette. Istedet blev der 
lagt forslag til ruter ud på holdenes facebook-sider, så man kunne løbe 
ruterne på egen hånd.

MOTIVATION I EN SVÆR TID
De manglende løbekonkurrencer har udfordret motivationen ved trænin-
gen. Det har været udfordrende for trænerne at holde motivationen og 
planlægge træningen uden klare mål om, hvornår løberne skulle “toppe”. 
Træningen har dog virket som en slags social adspredelse i en svær peri-
ode med begrænset social kontakt. Det er nok er en af grundene til, at vi 
ikke har haft nævneværdig nedgang i tilslutningen til træningen. I mangel 

på mål med træningen introducerede udvalget et virtuelt klubmesterskab, 
hvor træningsholdene selv afholdte konkurrencen og indrapporterede 
tiderne. Hen over sommeren deltog rigtigt mange spartanere også i de 
virtuelle løb ”Danmark Løber”, som Sparta var medarrangør af.

ØVRIGT ARBEJDE 
Udvalget har løbende givet input til bestyrelsens arbejde med strategi-
ske projekter. Der arbejdes med en ny hjemmeside og et differentieret 
medlemskab. Undersøgelser udført af DGI og Idrættens analyseinstitut 
har vist et stigende behov for at kunne sammensætte et medlemskab 
afhængigt af behov, og det arbejder vi på at imødekomme.

Klubbens fokus på krænkende adfærd var et emne, der blev diskuteret på 
vores trænermøder. Alle skal vide, at klubben ønsker og understøtter en 
omgangstone og adfærd, hvor vi udviser respekt på tværs af køn, position, 
race, alder eller andre forskelle.

Sluttelig skal lyde en stor tak til alle trænere for at udvise stort engage-
ment, fleksibilitet og vedholdenhed i en svær periode med store ben-
spænd for gennemførelse af træningen. Alle ønskes et godt løbeår i 2021. 

 Heldigvis har der 
ikke været mærkbar 
deltagernedgang til 
træning. 
Men vi savner i høj 
grad den sociale 
hygge.

Op af bakke, ned ad bakke
Sparta fik i 2020 et Trail- og Ultrahold. Holdet 
med Michel Honoré på trænerposten får hver 
lørdag sved på panden i skoven oppe ved Holte.

Debut for klubmesterskaber inden for løb
Der har ikke været meget socialt i 2020. Men de nye 

klubmesterskaber på 5 og 10 km var noget af det, der gav 
sammenhold og motivation på og på tværs af holdene.

Fantastisk stemning ved 5000&1 Nat-løbet
Der var fantastisk stemning og tilslutning 
til baneløbet 5000&1 Nats PB, som var et 
af klubbens få løbeevents i 2020. 

På vegne af Løbsudvalget 
Formand, Jan Bryding



GOD INDENDØRS START 
Året startede med en fin indendørs-sæson, som blev afviklet, inden Coro-
na brød løs. Vi kunne derfor afholde de to stævner, som vi altid arrangerer, 
nemlig indendørs 4-kamp og børnestævne. Mangekampen var fint besøgt 
i alle aldersgrupper på trods af, at de ældste var taget på træningslejr. 
Mangekampen er et helt specielt stævne med stor intimitet og hygge. Det 
blev desuden startskuddet for vores brug af det nye stævne- og resultat-
program ”Roster”. Et program, der er super nemt at betjene, og som samti-
dig giver god og nem adgang til live resultater via Roster Athletics appen.

Børnestævnet er primært for vores egne ungdomsatleter. Det er selvfølge-
lig lidt ærgerligt, at det ikke er trækplaster for en masse omkringliggende 
klubber, men til gengæld betyder det, at der er fin plads til vores egne – 
også de helt små, som ellers ikke er til mange stævner. 
  
STÆVNER MED FORHINDRINGER
I marts måned ramte coronaen og satte en hel masse begrænsninger for, 
hvad vi kunne rent stævnemæssigt. Men der blev tænkt ud af boksen! 
Trænerne og løberne arrangerede små stævner, og løberne var hurtige til 
at få stablet nogle små løbestævner på benene. Carsten Bomme var også 
meget flittig og arrangerede mange små kastestævner med stor succes og 
et utroligt højt resultatniveau. 

I slutningen af juni arrangerede kontoret i samarbejde med trænerne 
desuden et lille sprint- og mellemlangt stævne. At forsamlingsforbuddet 
hele tiden blev ændret stillede meget store krav til kontoret og trænerne i 
forhold til at afholde stævner. Udfordringen var dels loftet over antallet af 
deltagere, men også over antallet af hjælpere. Derfor blev alle disse små 
stævner løftet af ganske få mennesker. Stor tak for jeres kreativitet og 
iver efter at løfte stævnerne. 

Et af de første lidt større stævner, vi var i stand til at afholde, var 
Mangekamps Tribute. Et helt nyt koncept, hvor mangekæmperne møder 
specialisterne og dermed får super konkurrence i alle de enkelte disci-
pliner. Desværre valgte eltidsanlægget at drille hele lørdagen og skabe 
store forsinkelser. Normalt bryster vi os ellers af at være meget punktlige 
i forhold til tidsskemaet, så det var ekstra irriterende! Vi lånte Hvidov-
res anlæg, som også viste sig at være i stykker. Dette kombineret med 
et virkelig ustadigt vejr gjorde stævneafviklingen noget udfordrende. 
Søndagen var dog bedre, da der her kom styr på tidtagningen, idet vores 
eksterne tidtager heldigvis havde hul i kalenderen – og nok også brændte 
for at komme ud til stævner ligesom alle andre. Men stævnet i sig selv er 
et super fint koncept, som helt sikkert skal overvejes igen. 

ÅRSBERETNING
STÆVNEUDVALGET

FLOTTE DANSKE MESTERSKABER
Efter sommeren blev det tid til at afholde nogle lidt større stævner, dog 
stadig med stor fokus på overholdelsen af de gældende retningslinjer i 
forbindelse med corona. Det betød, at der i den grad skulle være styr på 
detaljerne, behovet for hjælpere var større, og kravet til stævneledelsen 
var skyhøjt. Alligevel afholdt vi et af de bedste danske seniormesterska-
ber i flere år. Stævnet var opdelt i fem små stævner, og stadion skulle 
tømmes efter hvert stævne. Men intet er så skidt at det ikke er godt for 
noget. For kombinationen af, at atleterne var sultne efter stævner, og at 
der her var super rammer for gode præstationer, gjorde, at stævnet blev 
fantastisk. Alle de bedste atleter stillede til start, og niveauet var super 
fint. 

DM mangekamp fik vi også afholdt. Det blev et virkelig fint arrange-
ment og et, som vi efterhånden har god erfaring med. Det er generelt et 
hyggeligt og intimt stævne – dog var vi i år igen lidt udfordret på vejret. 
En af vores kongstanker i Sparta er, at de unge atleter i klubben skal være 
så alsidige som muligt, inden de bliver specialiserede, og derfor havde vi 
åbnet op for 3- og 5-kamp for de yngste.
 

KREATIV AFVIKLING AF HOLDKAMPEN 
Da kalenderen i efteråret skulle gå op for DAF måtte vi flytte vores Sparta 
Copenhagen Games fra weekenden til om fredagen og om lørdagen. Det 
viste sig at være rigtig godt, og vi har efterfølgende fået god feedback på, 
at man godt kunne ønske sig dette i fremtiden, da at man så har sønda-
gen til afslapning. Dette er helt klart værd at tage med i planen for de 
kommende år. 

I september blev forsamlingstallet ændret fra 100 personer til 50 perso-
ner, hvilket betød at DAF delte ungdomsholdkampene op i tre stævner. 
Et for mix hold, et for piger og et for drenge. Sparta afholdt holdkampen 
for drengene. Som noget helt specielt var stævnerne lagt ud, så alle på 
deres egen hjemmebane kunne deltage i stævnet, lægge resultaterne ind i 
Roster efterfølgende og på denne måde dyste mod hinanden. Det fik rigtig 
fin respons og var en virkelig kreativ og inkluderede måde at få afholdt 
stævnerne på. Hvad 2021 byder på af stævner er endnu uvist, men 2020 
har i hvert fald bevist, at trænerne, kontoret, stævneudvalg m.fl. i den grad 
er i stand til at tænke ud af boksen og få det bedste ud af situationen. 
Stort tak for det!

DM Mangekamp var et 
af de få større stævner, 
som Sparta kunne 
afvikle. Denne gang 
også med 3- og 5-kamp 
for at fremme de 
yngstes alsidighed.

På vegne af Stævneudvalget 
Formand, Anja Lindholm

Stort frivilligt engagement til Spartas stævner
Det har været fantastisk at opleve, hvordan atleter, løbere, 
forældre og andre har hjulpet med at løfte Spartas stævner

Et år med færre og mindre stævner 
Det har fået positiv modtagelse, at Sparta Copen-
hagen Games blev flyttet til fredag og lørdag.

Mangekæmpere til DM på Østerbro Stadion
DM Senior og DM Mangekamp blev succes-

fuldt afviklet trods restriktionerne. 
Årets danske mestre i hhv. 7-kamp og 10-kamp 

blev Sandra Böll og Christian Gundersen.
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GOD START MED INDENDØRS OG CROSS
Året startede uden corona-restriktioner, og alt så lovende ud i forhold til, 
at Sparta kunne få en god, spændende og ikke mindst normal sæson.

En af indendørssæsonens højdepunkter var Nordenkampen, hvor Dan-
mark/Island kæmpede mod Norge, Finland og Sverige. Hele 11 spartanere 
repræsenterede landsholdet i Helsinki og leverede en god indsats for det 
dansk/islandske hold. Samme weekend blev der afholdt DM Mangekamp 
i Randers, hvor høsten blev 1 guld, 1 sølv og 1 bronze. Et par uger senere 
blev DM indendørs afviklet i Odense for første gang. Det blev i alt til 9 
guld, 12 sølv og 8 bronze til Sparta, hvilket igen gjorde Sparta til den mest 
vindende klub, selvom der forinden var en forventning om et par guldme-
daljer mere.

Ude i kulden blev der også gået til den. Spartas kvinder løb sig til en 
samlet sejr i Cross Nationals-turneringen, som også var DM i Cross. Til DM 
i trail blev det til et individuelt mesterskab hos mændene.

STORE RESULTATER TRODS ALT
Så kom corona-restriktionerne. Udendørssæson i 2020 blev meget speciel. 
Ingen internationale mesterskaber blev gennemført, og konkurrencer var 
begrænset til relativt få og små af slagsen og med Senior DM som årets 
største begivenhed. 

Selvom året var specielt, holdt det dog ikke vores atleter tilbage. Kathrine 
Bebe imponerede bl.a. ved at forbedre den danske rekord i diskoskast 
hele fire gange i løbet af sommeren, så den nu lyder på 6043 meter. Ole 
Hesselbjerg vendte i år stærkt tilbage på 3000 meter forhindring og for-

bedrede klubrekorden til hurtige 8.24,87. Celina Julin satte dansk rekord i 
hammerkast med 64.60 meter, og der blev sat ny klubrekord på 100 meter, 
da Astrid Glenner-Frandsen, der stillede op for Sparta for første gang, løb 
11,59 sekunder. 

2020 var også året, hvor et af de største talenter i sprint, Tazana Kamanga- 
Dyrbak, bragede igennem med klubrekord på både 100 meter med 10,39 
sekunder og på 200 meter med 20,61 sekunder, mens han sammen med de 
andre drenge slettede den 31 år gamle klubrekord på 4x100 meter stafet. I 
spydkast stod Arthur W. Petersen for at forbedre den eksisterende klubre-
kord, som tilhørte hans træner (og far) Kenneth Petersen, med et kast på 
flotte 78,11 meter, hvilket rangerer ham som alletiders nr. 2. 

FLOTTE RESULTATER TIL DM
Sparta stod i 2020 for afviklingen af både Senior DM og DM Mange-
kamp – to velarrangerede danske mesterskaber, der bød på mange flotte 
resultater. Senior DM gav en flot høst på i alt 34 medaljer – 9 guld, 15 sølv 
og 10 bronze. Der var en forventning om lidt flere guldmedaljer, men flere 
steder havde spartanerne ikke heldet med sig i guldkampen. Alligevel blev 
det et flot DM. Ved DM Mangekamp blev det til guld og sølv hos kvinderne 
og guld hos mændene.

SLIDSOM HOLDSEJR 
Sidst på året blev der afholdt DM Hold i Aarhus, som i år var inklusive 
stafetterne 4x100 meter og 4x400 meter. Denne gang var sejren ikke 
givet på forhånd, og det vakte derfor stor begejstring, da vi efter en flot 
holdindsats, hvor der blev kæmpet til sidste blodsdråbe, igen i år kunne 
hive en Sparta-sejr hjem til både kvinderne og mændene. 

ÅRSBERETNING 
ELITEUDVALGET

På stafetterne blev det til flot ny klubrekord til Sparta på 4x100 meter 
for mænd, hvilket desværre kun rakte til en samlet 2. plads. Ligeledes løb 
kvinderne hurtigt på 4x100 meter, men blev desværre også besejret på 
målstregen og måtte nøjes med en 2. plads. På 4x400 meter blev det til 
store sejre for både kvinderne og mændene.

ÅRETS BEDSTE ELITEPRÆSTATIONER
To atleter, der har deres tydelige aftryk på året, er diskoskaster Kathrine 
Bebe og forhindringsløber Ole Hesselbjerg. Den tidligere danmarksrekord 
i diskoskast for kvinder havde indtil 2019 stået siden 1996, og Kathrine er 
nu første og indtil videre eneste danske kvinde til at bryde de 60 meter. 
Desuden formåede Bebe i samtlige konkurrencer i 2020 at opnå et resul-
tat, der var længere end hendes længste kast i 2019. Et kast, der dengang 
var over den danske rekord fra 1996. 

Forhindringsløber Ole Hesselbjerg kom stærkt tilbage efter en længereva-
rende skadesperiode og imponerede med en ny klubrekord ved Diamond 
League i Monaco, hvor han løb 8.24,87minutter. Med et OL-kvalifikations-
krav på 8.22,00 minutter er Ole tæt på en direkte kvalifikation, og hans 
præstation er det højeste rangerede internationale resultat i 2020. Lidt 
tidligere på året satte Ole i øvrigt PR på 5000 meter med 13.53,42min. 

NEDSAT ØKONOMISK STØTTE
Grundet Spartas økonomisk vanskelige situation blev elitestøttesystemet 
sat på delvist stand by i 2020. Der er pt. også kun lavet støtteaftaler for 
2021 med de atleter, der indgår i Team Danmark/Dansk Atletik-satsningen 
som en del af bruttogruppen, ligesom der heller ikke har kunnet afsættes 
penge til træneres deltagelse ved stævner og træningslejre.

Den økonomiske situation har desværre også haft konsekvenser for med-
arbejdere, idet vi har måttet sige farvel til elitetrænerne Thomas Offersen 
og Martin Stensvig samt atletikchef Henrik Paulsen. Der skal lyde en stor 
tak for deres store indsats i Sparta, og særligt til Henrik Paulsen, der igen-
nem mange år har arbejdet med eliten og været formand i eliteudvalget. 
En post, han grundet afskedigelsen valgte at træde ud af, ligesom han er 
udtrådt af Spartas bestyrelse. Thomas Bøgh er som næstformand tiltrådt 
som midlertidig formand for eliteudvalget.

Vi ser nu fremad og håber, at vi kan holde hovedet højt og få et brag af en 
sæson 2021. Der er OL i 2021, og vi har flere atleter, der har gode mulighe-
der for en OL-deltagelse, hvilket bliver spændende at følge. 

Med flotte resultater trods 
massive besparelser og ned-
skæringer på eliteområdet, 
holder vi hovedet højt og ser 
positivt fremad mod et OL-år.

Guld til Spartas kvinder ved Cross Nationals, som også 
gjorde det ud for de danske mesterskaber i cross country.

ArthurW. Petersen imponerede
Spydkaster Arthur W. Petersen klatrede med 78,11 meter 

op som alletiders nr. 2 og slettede sin fars klubrekord.

Kathrine Bebe slog dansk rekord hele 4 gange
Hele fire gange formåede diskoskaster Kathrine Bebe at 
overgå den danske rekord i 2020. Hun er nu den første 
danske kvinde, der har brudt 60 meter-grænsen. 

Comeback til Ole Hesselbjerg
Efter en længere periode med skader kom 3000m 

forhindringsløber Ole Hesselbjerg stærkt tilbage med 
ny klubrekord, som bringer ham tæt på direkte OL-krav. 

Billede af C
hristian Jørn, D

ansk A
tletik

Billede af C
hristian Jørn, D

ansk A
tletik

Billede af C
hristian Jørn, D

ansk A
tletik



Årsberetningen fra Ungdomsudvalget bliver lidt anderledes 
end de andre år, dels fordi ungdomsudvalget har fået en ny 
sammensætning og dels pga. COVID-19.

NYE PÅ PLADSERNE 
Charlotte Beiter Bomme valgte efter en årrække som formand at trække 
sig, helt i overensstemmelse med Spartas good governance-regler, der til-
siger, at fastansatte i Sparta ikke bør sidde i Spartas bestyrelse, men godt 
kan være medlem af et udvalg. Bo Lindholm, Kim Birk og Mikkel Roald-Ar-
bøl valgte at stoppe i udvalget, og den nye sammensætning af udvalget 
blev således: Formand René Ipsen, Næstformand Henrik Grønbech, Char-
lotte Beiter Bomme, Martin Stensvig og Jeanne Nimskov.

ÆNDRING AF ÅRETS DAGSORDENEN
Da vi i marts have pladen fuld af forældremøder, dommerkurser og tests i 
forbindelse med Spartas Blå tråd, valgte vi at udskyde første møde til den 
1. april. Et møde, der pga. COVID-19 blev til det første online-møde og nu 
med en helt anden dagsorden.

Fra emner som nye projekter, udvidet forældreinddragelse og Spartas 
blå tråd kom dagsordenen nu til at foksuere på, hvordan vi bedst kunne 
komme igennem COVID-19-pandemien. Mange af udfordringerne med 
planlægning af træning, information af trænere og atleter er blevet meget 
professionelt varetaget af kontoret. Flere medarbejdere blev hjemsendt, 
men heldigvis ikke Charlotte, som har ydet en helt igennem fantastisk 
indsats med at få hele ungdomsatletikken til at fungere ud fra de svære 
forhold. 

Årets rejser blev meget begrænset. Den første ”rejse” gik til Pallas Spelen, 
dernæst Atleticumspelen, som begge var i Malmø. Næste store begi-
venhed var påske-træningslejren, der ligesom året før skulle gå til Split i 
Kroatien. Alle pladser var solgt, alt var betalt, og de unge glædede sig. Vi 
kender jo alle historien – turen blev aflyst, og vi har siden kæmpet med 
det svenske rejsebureau om at få vores penge tilbage, hvilket lykkedes 
sidst i 2020. 

STÆVNER FOR UNGDOMMEN
Vintersæsonen blev gennemført som normalt, hvor Sparta var repræ-
senteret ved Vinterturnering Ungdom Øst, Cross Nationals, Kronborg 
Games, Pallas Spelen, Atleticumspelen, ØDMU i Ballerup, DM Mangekamp 
i Randers og DMU i Skive. Vi afholdte selv Indendørs 4-kamp samt børne-
stævne i Sparta Hallen. Den helt store udfordring for udendørssæsonen 
2020 har været forsamlingsforbuddet. Flere af de ”store” stævner blev 
afholdt senere og i mere tilpassede udgaver. F.eks blev DMU afholdt over 
to weekender. Sparta bød ind med DM Senior, DM Mangekamp, Sparta 
Copenhagen Games samt flere andre hverdagsstævner i enkelte discipli-
ner – selvfølgelig tilpasset de gældende krav fra myndighederne.

STORE UDFORDRINGER PÅ TRÆNINGEN 
Træningen under COVID-19 har været en udfordring. Især i de tider, hvor 
man kun måtte være ti personer samlet. Med et stort planlægnings- og 
tilpasningsarbejde fra kontoret har vi kunnet opretholde en træning med 
kvalitet og alsidighed. Der har dog været udfordringer med at få det hele 
til at nå sammen, især da vintertræningen skulle planlægges, og nogle 
ungdomshold har af praktiske og lokalemæssige årsager indskrænket 
træningen. 

Vi har kunnet mærke på atleterne, at de har glædet sig til at komme til 
træning. Et afbræk i den digitale undervisning for at mødes med ens kam-
merater på stadion – det har været meget tiltrængt. Men vi har desværre 
også oplevet, at mødestabiliteten har været meget svingende. 

ÅRSBERETNING
UNGDOMSUDVALGET

FARVEL TIL TRÆNERE
Efter vintersæsonen 2019/2020 var der flere ungdomstrænere, der valgte 
at stoppe, hvilket efterlod os med et seriøst problem. Men ved hårdt 
arbejde fra Charlotte og kontoret lykkedes det at finde de trænere, vi 
manglede. Vi har således fået både forældre, gamle atleter samt nuværen-
de atleter med på trænervognen. 

I forbindelse med planlægningen af vintersæsonen 2020/2021 fik ung-
domsafdelingen til opgave at foretage besparelser på trænerlønningerne. 
Vi har så måttet sige farvel til nogle trænere, mens andre er gået ned i tid. 
Her har der været en helt fantastisk samarbejdsvilje blandt trænerne til at 
få alle ender til at nå sammen. Tusind tak til jer alle også dem, som ikke er 
i klubben længere.

STORE UNGDOMSPRÆSTATIONER
En af de helt store profiler i dansk atletik i 2020 var bare 18-årige Tazana 
Kamanga-Dyrbak, der ikke bare slog klubrekorderne for juniorer i Sparta, 
men også gav seniorrekorderne et tryk, da han først løb først 10,39 på 100 
meter og så 20,61 på 200 meter. Tazana kunne have været den helt store 
profil ved U20 VM i Kenya, men det mesterskab blev også aflyst. 

Nikolaj Grønbech fik has på en gammel dansk rekord i 10-kamp, da 
han med 6982 point forbedrede den 48 år gamle 18-års rekord. Hos de 
16-17-årige blev der sprunget langt i længdespring af Vilhelm Krüger (7,23 
meter) og Tobias Jappe Bjerre (7,04 meter). Begge drenge havde kvalifice-
ret sig til U18 EM – Vilhelm i længde og Tobias i 10-kamp. 

Marie Høgh Larsen viste hurtige tider allerede indendørs, da hun løb 
7,60 på 60 meter og sikrede sig bronze ved Senior DM. Indendørs var 
Karla Schärfe også kørende, da hun forbedrede den danske U18-rekord 
i 5-kamp. Sofia Thøgersen er altid kvinde for hurtige tider på mellem/
lang, og med 2.10,44 på 800 meter og 4.25,04 på 1500m var hun igen i en 
klasse for sig selv.

KÅRINGER UDEN FEST
Desværre har det ikke været muligt at afholde årsfesten, men vi har dog 
kåret pokalmodtagere og legatmodtagere, og selvfølgelig skulle alle klub-
mestre have en klubmestertrøje. Atletikmærker er ligeledes også blevet 
uddelt til de yngste. Hvem de dygtige modtagere og mestre blev, kan 
læses på atletik.sparta.dk.

Fra ungdomsudvalget håber vi, at 2021 bliver et godt år, hvor vi kan få 
normaliseret træningen og genoptaget udviklingen og implementeringen 
af den blå tråd. 

Både atleter, trænere, 
forældre, løbere og 
kontoret har ydet en 
fantastisk indsats for at 
få ungdomsatletikken til 
at hænge sammen.

Lynhurtige Tazana
Tazana Kamanga-Dyrbak er nu med helt oppe i 
toppen af verdensranglisten for juniorer på 100m 
og 200m. Og så sørgede han for at gøre rent bord 
med nye klubrekorder i begge discipliner.

Nye spirende atletik-talenter på vej?
Til Familie Atletik Games åbnede vi stadion for 

nye atletik-interesserede, som kunne få 
indblik i atletikkens betagende univers.

På vegne af Ungdomsudvalget
Formand, René Ipsen



At dette har været et meget mærkeligt og anderledes år, kan der ikke være mange, der er 
uenige i. Da vi på det første møde i starten af marts planlagde årets arrangementer, havde 
vi ikke drømt om, at året ville blive, som det blev. Vi havde tænkt, at året skulle se nogen-
lunde ud som i 2019 med fællesspisning, maratonmiddag, foredrag, klubaften, årsfest, 
nytårskur og et par arrangementer i fællesskab med løbsudvalget. 

Det lykkedes os dog at gennemføre et enkelt arrangement, nemlig fællesspisning den 10. 
september. Restriktionerne betød dog, at vi havde maks. 30 pladser til rådighed. Efter en 
lidt sløj start på tilmeldingen endte vi med 28 glade spartanere, der holdt god afstand og 
sprittede hænder, så alle kunne få et dejligt måltid mad, som altid lavet af Dorthe Chri-
stensen.

Selvom det har været et meget stille år i arrangementsudvalget, vil jeg gerne sige tak til 
udvalgets medlemmer for indsatsen og håbe, at 2021 bliver et væsentligt bedre år hvad 
angår løb og sociale arrangementer i Sparta. 

ÅRSBERETNING
ARRANGEMENTSUDVALGET

På vegne af arrangementsudvalget
Formand, Maja Christoffersen Holm 


