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Året 2004 set fra bestyrelsens side
Af Ivan Partov, formand for Hvidovre AM.

N

Når man om nogle år ser tilbage på året 2004,
vil det ikke kun være de flotte resultater og rekorder på banerne man husker. 2004 var året
hvor Martin Roal Arbøl måtte trække sig tilbage fra
klubben, hvor han i en menneskealder har været synonym med klubben, og hvor klubben har været identisk
med Martin Roald Arbøl.
En kolossal arbejdsindsats har han hvert eneste år lagt i
klubben, inden han nu er blevet formand for Dansk Atletik Forbund. Bestyrelsen har meget at takke Martin
for, og vi er meget opmærksomme på at alle aktiviteter
kan fortsætte, så klubben ikke lider uoprettelig skade.

V

i har en klub vi gerne vil værne om, og som vi
gerne vil udvikle til glæde for alle medlemmerne.

gøre uden medlemmernes aktive medvirken. Hen over
den kommende vinter vil bestyrelsen derfor forsøge at
diskutere dette med de enkelte afdelinger, så vi kan lave
en samlet udviklingsplan for klubben.

D

erudover håber vi at året 2004 blev starten på
en lang og god tradition, hvor vi hvert år arrangerer et Børne OL for alle 6. klasser i Hvidovre. Det stævne ser vi som den perfekte måde at udbrede glæden og kendskabet til atletikken, og få flere
nye ungdomsmedlemmer.
Så selvom vi har arrangeret store stævner som DM for
ungdom, Hvidovreløbet, DM for veteraner og Holme
Stafetten, er det Børne OL hvor vi har glædet os mest
over deltagernes begejstring.
Hvidovre Atletik & Motion er bestemt en klub med en
lys fremtid!

Derfor har bestyrelsen igangsat et omfattende arbejde,
hvor vi forsøger at klarlægge hvilken retning klubben
skal gå, i de næste mange år. Det kan vi naturligvis ikke

Klubben har i år for første gang arrangeret et Børne OL for alle kommunens 6.
klasser, og som man kan se på de her drenge, så var der begejstring og stemning blandt deltagerne. Vi håber det er starten på en god tradition
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