Formanden har ordet….

2011 var et godt år idrætsligt
Af Martin Roald-Arbøl, formand, Hvidovre AM

S

idste år kunne vi med stor stolthed konstatere, at
vores mænd snuppede sølvmedaljerne i DAF’s
Danmarksturnering. I den forbindelse udtrykte vi
et stort ønske om, at kvindeholdet ville gøre dem kunsten efter i år. Det ønske må man sige, at holdet tog på
sig at opfylde. Efter en helt igennem imponerende indsats kunne vores meget unge hold sikre sig de velfortjente sølvmedaljer ved DT-finalen i Skive og dermed
henvise Århus 1900’s kvinder til tredjepladsen for første
gang i rigtig mange år. Desværre var mændenes hold
denne gang ramt af lang række skader og afbud, så andenpladsen fra sidste år blev byttet ud med en sjetteplads. Men den dag på Skive stadion var i sandhed en
stor dag for Hvidovre Atletik & Motion.
Det blev dog også til mange andre store dage for klubben i 2011. Blandt mange vil jeg fremhæve de to dage i
Odense, der dannede rammen om årets danske ungdomsmesterskaber. Vi var repræsenteret med 14 deltagere – og medaljehøsten blev så imponerende som 8
guld-, 8 sølv- og 10 bronzemedaljer, altså i alt 26 medaljer. Dette lover utrolig godt for fremtiden, ikke
mindst på baggrund af, at der ser ud til at være et fint
grundlag at rekruttere nye talenter på, da der deltager
rigtig mange børn og unge på vores træningshold. Vi
skal blot have gjort flere af dem interesserede i at delta-

ge i konkurrenceatletikken.

A

ktivitetsniveauet er også ganske højt blandt vore motionister, som uden den store rekruttering
har en god og stabil gruppe af løbere mv. som
ser ud til at trives med sved på panden. Her skal vi måske spørge os selv, om der skal gøres en ekstra indsats
for at udbrede kendskabet til vores tilbud, og dermed
øge deltagelsen på vore motionshold. Men det er selvfølgelig nødvendigt, at vi har nogle folk, der kan tage
sig af de pågældende.
Veteraner har vi faktisk en del af i klubben, men det er
ikke alle, der kommer ud at konkurrere i løbet af en sæson. Og i år kneb det faktisk en del med at få mobiliseret veteranerne, som kun på yderste mandat kvalificerede sig til VT-finalen, i Haderslev – en finale som vi dog
måtte afbud til. Skulle vi ikke igen i 2012 vise, at vi
godt kan det med veteranatletik – og gå efter at generobre den DM-titel vi vandt i 2010!

A

lt det, som ikke har med selve idrætsaktiviteterne at gøre, vil jeg gemme til min årsberetning til generalforsamlingen – her vil jeg blot
benytte lejligheden til at takke alle: Aktive, trænere, ledere, forældre og andre, der har bidraget til at gøre det
til en fornøjelse at være formand i Hvidovre Atletik &
Motion!

DT-sølv til kvindeholdet

Holdleder Line Vibov på vej til den obligatoriske
tur i vandgraven efter en succesrig DT-finalen
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