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Det har været et par begivenhedsrige år i bestyrelsen
Af Ivan Partov, formand,
og Steffen Jørgensen, næstformand.
Sidste år nåede statistikken desværre ikke at blive klar
og derfor har Michael Bruun Jepsen lagt et kæmpe arbejde i at få lavet en dobbelt statistik for 2006 & 2007 –
og en stor tak til Michael for det store arbejde han har
lagt i statistikken. Den dobbelte statistik betyder også at
bestyrelsens beretning dækker over to år der er gået siden den sidste statistik udkom.

D

AF har taget initiativ til at oprette 13 regionale
kraftcentre rundt omkring i Danmark, som skal
varetage udviklingen af atletikken i den pågældende regioner. Hvidovre AM blev valgt som det første
kraftcenter og har fungeret siden 1. oktober 2005. Kraftcenterleder, Steffen Jørgensen, har lagt mange kræfter i
at få igangsat kraftcenteret, og vi kan forvente, at der
også de næste år skal arbejdes meget for at få kraftcentret til at blive den forbedring af atletikken, som vi forventer, vil blive resultatet af anstrengelserne. Selv om
opstarten har været svær, er der begyndt at komme godt
gang i Kraftcenter aktiviteterne, hvor blandt andet
Kraftcenterdagen i september 2007 var en stor succes
med deltagelse af en god håndfuld aktive og trænere fra
de omkringliggende klubber.

D

e to år, har vi også afholdt flere store stævner.
Klubbens kastetræner, Michael Bruun Jepsen,
opfandt et helt nyt koncept: Pokalfinalen. Her
kunne alle hold i Danmarksturneringen medvirke – og
tilmed have en chance for at vinde! Pokalfinalen baserede sig nemlig på et handicapsystem, således at alle
hold starter med lige store chancer for at vinde. Styregruppen, med Michael og Henrik Kjær i spidsen, sørgede for at arrangere et stævne med et ambitionsniveau
som er sjældent set på dansk grund. Der kan blandt andet nævnes store resultattavler ved alle øvelser samt 5
store fladskærme der kørte et slideshow med stillinger,
resultater og billeder fra selv samme stævnet. Stævnet
var en solid succes med 13 deltagende hold i 2006 og en
rigtig god afsluttende banket, som et hårdt arbejdende
festudvalg havde stablet på benene. Tilslutning var ikke
helt så stor i 2007, men styregruppen har lavet et stort
arbejde i at kortlægge hvad der kan gøres bedre og forhåbentlig vokser Pokalfinalen sig stor og stærk, så den
kan få den plads i den danske atletikkalender, vi hele tiden har håbet på.
Derudover afholdte vi også danske mesterskaber for
ungdom (DMU) i 2006 og også dette arrangement blev
en stor succes. Med en kæmpe hjælp fra stadionpersonalet og en venligtsindet vejrgudinde var der skabt perfekte rammer for et fremragende stævne. Vi har stort set
kun modtaget ros for det flotte arrangement, som vores
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Klubben blev i 2005 valgt som DAF Kraftcenter,
hvilket er ensbetydende med en blåstempling som
regionalt lokomotiv.
Det har betydet større fokus på træneruddannelse
samt ikke mindst træningssamlinger for regionens
klubber, og så skal det glemmes, at vi prøver at
hjælpe atletikken på fode igen i Rødovre.
I fremtiden gælder det i lige så høj grad en øget indsats på ledersiden, så der bliver flere og bedre kvalificerede ledere til at udvikle klubben.
utrættelige idrætschef og formand, Jakob Rasmussen,
tog det store slæb med.
Endvidere afholdte vi, i samarbejde med Rotary Club
Hvidovre, det årlige motionsløb mod narkotikaen som i
år havde endnu flere deltagere end sidste år. Et andet årligt arrangement er Holmestafetten, som arrangeres
sammen med Hvidovre kommune og en masse firmaer i
kommunen. Igen i år var stafetten en stor succes, hvor
alle havde en hyggelig eftermiddag på Avedøre Holme.
Der skal i øvrigt lyde en kæmpe tak til de mange frivillige hjælpere fra klubben for deres store indsats. Uden
jeres hjælp ville arrangementerne ikke være det samme!

I

bestyrelsen har vi nedsat tre arbejdsgrupper, som
har hvert deres fokusområde, der skal sikre at
Hvidovre fortsætter den positive udvikling. Det første udvalg har med klubbens PR at gøre. Her har udvalget forsøgt at få flere artikler i Hvidovre Avis, således at
klubben bliver endnu mere synlig i lokalområdet, hvilket forhåbentlig både vil hjælpe i forhold til at hverve
nye medlemmer, skaffe flere sponsorer, og vise politikerne at vores klub rent faktisk leverer en vare for de
tilskud vi får fra kommunen. Vi vil vise omverden at
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HvAM er en klub, hvor der sker mange spændende ting
og at der er plads til alle.
Den anden arbejdsgruppe arbejder for at styrke klubbens motionistafdeling endnu mere, da der stadig er et
stort antal motionsløbere som ikke er tilknyttet nogen
form for klub. Dette store uudnyttede potentiale vil vi
forsøge at få engageret i klubben. Dette vil blandt andet
ske ved at arrangering af løb omkring Damhussøen,
hvor klubben sørger for fartholdere, således at alle kan
være med. Det handler i høj grad om at få folk til at blive en del af en træningsgruppe, så bliver det meget
nemmere og sjovere at komme ud af døren – det ved vi
jo alle sammen!

tale med os. Så alt i alt har vi fået et rigtigt godt samarbejde op og stå sammen med Glenco, som vi håber fortsætter mange år ud i fremtiden.

A

lle disse mange aktiviteter kan vi med et smil
på læben afslutte 2006 og 2007 – velvidende at
det har været et rigtigt godt år for Hvidovre Atletik & Motion, hvor vi har fået afholdt flotte stævner,
haft atleter på landsholdet og juniorlandsholdet, fået atleter med i DAF’s talentudvikling og – ikke mindst –
kommet ud med et flot plus på bundlinjen! Tusind tak
for et fremragende år – lad os holde momentum i 2008
og gøre det mindst lige så godt!

D

en tredje, og sidste, arbejdsgruppe har arbejdet
hårdt på at finde nogle samarbejdspartnere, så
vi kan trække på hinandens ressourcer for gensidig gevinst. Bestyrelsesmedlem og klubbens bedste
marathonløber, Kenneth Munk, har en personlig aftale
med Puma og det er lykkedes ham, igennem denne kontakt, at få en aftale i stand mellem klubben, Puma og
Sportsmaster i Hvidovre Stationscenter.
Aftalen sikrer meget fordelagtige priser på varer og lukkede klubaftener i Sportsmaster og derudover får begge
DT-hold en pakke med tøj. Puma, Sportsmaster og bestyrelsen er meget tilfredse med aftalen, som foreløbig
løber i 3 år, med en option på en forlængelse.
Med den nye sponsoraftale har vi også fået mulighed for
at få nyt klubtøj og vi har derfor valgt at gå tilbage til de
originale Hvidovre-farver med rød overdel og blå underdel. Klubtøjet er allerede klar til brug i den kommende indendørssæson, omend det i hele 2007 er valgfrit
om man vil benytte den nye eller den gamle klubdragt.
Endvidere har vi fået en aftale med Klinik.dk som er en
klinik med osteopati, fysioterapi, træningscenter og meget andet tilknyttet. Aftalen indebærer behandlingsgaranti af vores bedste atleter og rabatter på behandlingerne, så vores atleter kan optimere behandlingen af deres
skader, så de hurtigst muligt er tilbage på træningsbanerne. Sammen med de tre nye navne og vores hjemmesidesponsor Milla.dk, så ser vi frem mod at styrke atletikken i Hvidovre endnu mere.
Til sidst bør det gode samarbejde klubben har med
Glenco nævnes. Vi arrangerede for fjerde år i træk
Glenco's sommerfest på Hvidovre stadion, hvor alle
Glenco's ansatte og deres familier har en dejlig dag med
mad, drikke og en masse underholdning. Vejret var desværre ikke med os i år, men det blev dog stadig en god
dag for dem der trodsede vejret.
Dette samarbejde udmøntede sig også i at vi fik tildelt
opgaven at arrangere deres firmajulefrokost i 2006, som
gik så godt at Glenco igen i 2007 har valgt at lave en af-

(MBJ)
Kenneth Munk, en af klubbens ihærdige ildsjæle,
der heldigvis bare ikke kan lade være med at tage
noget initiativ - sådan!
Via sine gode forbindelser til Puma lykkedes det
Kenneth at skabe en fordelagtig økonomisk aftale
med Puma og SportsMaster, så vi fra 2007-sæsonen
er flot klædt på i ny rød-hvide singlet og blå tights/
korte bukser. I baggrunden poserer Daniel Duvander i den nye træningsdragt.
Med til historien hører også, at det er samme kollektion som det danske atletiklandshold. Så hvis du ser
en i de rød-hvide farver, så kan det lige så godt være
en landsholdsudøver som en fra HvAM – og nogle
gange er det heldigvis det samme 
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