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Bestyrelsesberetning 2012. 
 

Atter er der gået et år, med en masse atletik, stavgang og racerunning. Lige som sidste år har der 

været op og ned ture på medlemslisten. Vi har pt. 41 på atletik-, 17 på stavgang-, og 4 på 

racerunning-siden. Det er en tilbagegang på atletik-siden, men vi kæmper også med den unge alder 

og det andet køn. Det er ikke nemt at kæmpe imod, nogle vil nok sige at vi også kæmper mod I-

phones, spillemaskiner, og pc.  Ja det er nok nemmere at klare sig (at blive god) foran skærmen, end 

på løbebanen, og vi er ikke den eneste klub, som kæmper mod dette forum. 

 

Vi har afholdt nålestævne samt DAF 4 kamp på stadion og vi afholdte også Sønderjyske 

Børnemesterskaber. Vores nok største problem var vores eltid, pc’en kunne ikke klare mere, den gik 

i sort tidlig på sæsonen, og efter en tur forbi IT ved kommunen blev man enige om at der skulle en 

ny pc til, men stikket kunne ikke fremskaffes mere, en skam Stikoni ikke er mere, han kunne nok 

klare dette problem, med at få nyt og gammelt til at arbejde sammen. 

 

Vi har også været med ved stævner i Lysabild og Gråsten. Nålestævne samt DAF 4 kamp, 

regionsstævner og både LM inde og ude, endda Vest Danske Ungdomsmesterskaber i Skive. For de 

unge var der Vestmesteskab i 3-5 kamp i Vejen. Det var ved at blive skyllet væk af regnen, så i år 

vil vi anbefale, at det bliver afholdt på himmelbjerget. ;-) 

 

Vores gamle løbedisciplin, Halvmaraton fik ny rute med start og mål på stadion. Noget vi havde 

været en del år undervejs med, og grunden var et lyssignal mere på den gamle rute, den rute er 

blevet løbet to gange, og vi har en alternativ rute i støbeskeen, fordi der er en kedelig sløjfe til sidst 

på ruten, som vi forsøger at ”få løbet væk”. Vi gik også over til chiptid på alle tre ruter, og det betød 

et højere startgebyr, men vi fik et overskud på ca 20,000 kr. Vi sparede en del tid for vores kasserer, 

da der var online-tilmelding og betaling på samme tid. Ja, vi skulle pakke chip- og startnummre, 

men det tog ikke lang tid. Opsætning af start- og mål-området klarede vi dagen før. På selve dagen 

skulle der så sættes km-skilte samt pile op. Der er ikke det samme pres på hjælperne på selve dagen, 

som der var, da det hele skulle op på løbsdagen. 

 

Vi prøvede, til et af vore nålestævner, at have racerunning med, desværre var det kun Pernille, der 

kom for at deltage, til trods for at indbydelsen var sendt ud gennem DHIF til de andre racerunnere, i 

Jylland samt på Fyn. 

Vi havde et møde med DHIF, samt trænere og en person mere. Vi skulle have en aftale på plads om 

hvordan deres/vores økonomi m.m. skal fungere fremover. Det fik vi på plads den aften. 

 

Vi har også vores trofaste stavgængere, som opholder sig i skoven, året rundt. De går deres runde i 

skoven tirsdag og onsdag, så er der nogen, der har lyst til at prøve denne sport, og samtidig nyde 

skoven i alle dens faser, er det bare at få en aftale med en af trænerne og møde op ved Kryb-i-ly. 

Jeg har faktisk hørt, at der er kommet et par stykker mere med. 

 

Vi var ikke med til aktiv sommerferie sidste år, men vi tog så i stedet aktivstafetten. På opfordring 

fra DAF. Hvad er så aktiv-staffeten? Der skal løbes 20 gange 200m stafet. Deltagerne er alle 5. og 

6. årgange fra kommunens skoler. Vi havde omkring 300 deltagere at holde styr på en formiddag. 

Det lykkedes og vi fik også meget ros, for den måde vi kørte det på, med kun to fra klubben og en 

fra DAF. Vi blev også spurgt om vi ville være med igen næste år (altså 2012) og vi er med igen i år.  
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Vi har fravalgt aktiv sommerferie, da vi ikke har trænere nok til at kunne tage imod, men børn der 

har lyst til at prøve kræfter med atletikken, er altid velkomne til at træne med på vore normale 

træningsdage/tider. 

 

Vores ungdomstrænere prøvede vi at aflønne, og det lykkedes at have trænere nok til at køre 

træningen sommeren igennem. Hvordan det vil se ud, til udendørs start er ikke helt på plads endnu. 

Vi håber selvfølgelig på et positivt resultat. 

 

Der har kun været to trænere til indendørs træning i vinter. Der er til gengæld omkring 15 atleter, 

som træner indendørs, og det kører fint. Vi håber på lidt flere (både atleter og trænere) til næste 

indendørs sæson. Til den tid skulle vi gerne igen have hallen to gange om ugen, da Sønderjyske 

Håndbold er flyttet over til Dybbølhallen. 

 

Der arbejdes på at vi kan få flere og bedre muligheder/vilkår til indendørs-træningen, men mere kan 

der ikke siges på nuværende tidspunkt, da det først skal op i byrådet. Vi har to personer med til 

relevante møder om dette emne. 

 

En af vore udfordringer er vores hjemmeside, den vil ikke altid som vi gerne vil. Nogen har fortalt 

at det nok skyldes, at den ikke er blevet opdateret som den skulle og der arbejdes på at finde en 

løsning. Vi har ikke kunnet lægge personlige rekorder ud på siden, noget som vores trænere har 

brug for når de skal tilmelde til bl.a. Vestdansk eller DM. Her skal atleternes bedste resultat helst 

sendes med ved tilmeldingen. En fra bestyrelsen har dog lavet et system i exell regneark, hvor de 

bliver tasten ind, så vi har dem liggende. Vi skulle jo gerne have nogle atleter med til disse stævner 

her til sommer. 

 

Vi havde igen nogle med til hædring af Byens mestre på hotel Comvell. Vi holder os fra at sætte 

navne på, da der let kan smutte et navn undervejs, men der skal lyde et stort tillykke med de flotte 

resultater, der blev frembragt sidste år af vores atleter, som allerede er startet på den nye sæson. 

 

Bestyrelsen vil til sidst sige tak for stor hjælp fra vores frivillige hjælpere, uden dem ville det, at få 

Vidar Atletik til at fungere, være en for stor opgave at løfte.     

  


