Ungdomsafdelingen
Vi har en stor ungdomsafdeling med ca. 170 medlemmer under 18 år. Disse er fordelt på nu hele 5
ungdomshold og to juniorhold (14+); et træningshold og et mere konkurrencerettet hold. Grundet
etableringen af en større juniorgruppe i 2016, har det nemlig været muligt at rekruttere ungdomstrænere
fra egne rækker, således at vi kan efterkomme den øgede efterspørgsel på træningsaktiviteter. I skrivende
stund har vi tilknyttet hele 17 trænere til børne-, ungdoms- og juniorholdene. De yder et flot stykke arbejde
i en velfungerende ungdomsafdeling med højere stævneaktivitet end tidligere. Med andre ord lægges der i
Aletikdanmark mærke til, at vi er stærkt repræsenteret ved almindelige stævner såvel som ved holdkampe
og i vinterløbeturneringen.
Udover disse atletikhold har vi takket være nogle engagerede forældre også et løbehold, hvor både børn
(ca. 10-14 år) og forældre kan løbe sammen lørdage kl. 9. Samme gruppe af forældre mødes også onsdage
mens børnene træner og løber ture, intervaller og laver styrketræning (onsdage kl. 16.45-18.00). Kunne
man tænke sig at være med til træningen er man meget velkommen! Kontakt evt. Tanja på
ungdom@hvidovre-atletik.dk.
Vi er meget glade for tilknytningen af denne forældregruppe, da det blandt andet er blandt disse forældre,
at vi finder nogle af de rigtig aktive hjælpere til både daglige opgaver og som hjælpere ved vores
arrangementer.
Træningstøj (ikke kun for ungdom)
I efteråret 2017 skabte vi en træningskollektion, så medlemmerne kan købe træningstøj gennem KSO med
stor rabat. Dette er ikke konkurrencetøj, men mere slidstærkt træningstøj. Der kommer nyt tøj forår og
efterår matchende vejret. Der vil være både en basis-kollektion og specielle ”limited editions”.
Træningstøjet adskiller sig yderligere fra konkurrencetøjet ved at bære vores uofficielle logo.
For at handle i webshoppen med rabat skal man være logget ind (www.kaisersport.dk/log-ind). Har man
endnu ikke oprettet sig kan man kontakte Tanja og få vejledningen hertil (ungdom@hvidovre-atletik.dk)

