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Bedre sent end aldrig……! 
 

 

Af Michael Bruun Jepsen. 

ar du også spejdet langt efter statistikken, så er 

du ikke den eneste. Og har du efterhånden op-

givet håbet, så forstår man det godt, for ikke 

siden efteråret 2005 har der været udgivet en årssta-

tistik. Alt talmaterialet har været ført á jour, men der har 

ikke været det nødvendige overskud af tid og energi til 

at få det sat op på en fornuftig måde, så det også blev 

læseværdigt. Jeg beklager det mange gange! 

 

Jeg håber derfor, at der blandt klubbens medlemmer 

kunne være nogle, der har tid, lyst og energi til at træde 

ind i et statistikudvalg, så vi er flere, der kan løfte opga-

ven, og dermed også sprede tidsforbruget ud på nogle 

flere. Meld tilbage hvis du er interesseret og så finder vi 

en inspirerende arbejdsdeling.  

 

ar sidste statistik tung, så er det for intet at reg-

ne ift denne gang, hvor vi altså slår hele 3 fluer 

med et smæk, og inkluderer alle resultater op-

nået i perioden 2006-2008. Det giver en statistik på hele 

196 sider, så der er stof nok til mindst en enkelt aften 

med benene oppe. Sædvanen tro, så er det hele krydret 

med masser afbilleder fra vores trofaste fotografer, så en 

stor tak til dem! 

 

lle der har fulgt med på sidelinjen, er ikke i tvivl 

om, at det fortsat går rigtig godt for klubben. 

Hvis man taler i overskrifter, så siger det: 
 

 Ungdomsafdelingen er i fremgang med mange akti-

ve, og engagerede og dygtige trænere. 

 Vi har med udgangen af 2008-sæsonen 4 aktive med 

i DAF’s Talentudvikling, så der er også masser af 

kvalitet, hvad de mange DMU-medaljer også fortæl-

ler. 

 Garverne opruster og har produceret indtil flere 

landsholdsfolk. Springerne og kasterne prøver at 

hænge på, og det kaster en del DM-medaljer af sig. 

 Der er efterhånden flere og flere aktive, der satser 

helhjertet på at udvikle deres talent, hvilket antallet 

af seniorklubrekorder og landsholdsfolk også vidner 

om. 

 Kun Sparta kan vel reelt prale med lignende kvalitet 

når vi snakker ansatte trænere, så her er vi godt 

klædt på. Det er god reklame for klubben. 

 DT-holdene er fortsat med i toppen, og kvinderne 

har næsten eneret på bronzemedaljerne. 

 Hos veteranerne er det samme succeshistorie, hvor 

specielt Inge fortsat brillerer på den internationale 

scene med mesterskaber og verdensrekorder! 

 Økonomisk har vores ungdommere formået at vinde 

en million kroner til klubben i ”Hvem vil være mil-

lionær?”. Fantastisk mulighed, som klubben her har 

fået. En stor tak til ungdommerne! 

 Vi har fået nyt klubtøj og nye klubfarver fra 2008, 

nemlig rød og blå, som det kan ses på forsiden. 

 Vi har fået nogle gode aftaler i stand med Puma og 

SportsMaster mht klubtøj. 

 Vi har fortsat stor succes som stævnearrangør med 

DMU, DT-finalen og Hvidovreløbet som de helt sto-

re i 2008. 

 Klubben er blevet officielt DAF Kraftcenter, hvilket 

betyder, at vi er blevet regionalt lokomotiv, og af-

holder samlinger m.m. for vestegnens klubber. Og 

med god idrætslig succes – se blot side 131. 

 

en, der er naturligvis fortsat en masse, som vi 

kan blive endnu bedre til. Mulige udviklings-

områder de kommende sæsoner kan være: 
 

 Frivillig hjælp: Vi har behov for endnu flere kræfter 

til at hjælpe bag kulisserne, hvor bestyrelsen i dag 

trækker et stort læs – en stor tak her fra! En mulig 

løsning kunne være at købe sig til noget administra-

tiv hjælp, som man ser i flere og flere klubber. 

 Rekruttering: Vi kan sagtens være endnu flere med-

lemmer, specielt hos de lidt større ungdommere. 

 Faciliteter: En yderligere opgradering af vores in-

dendørs faciliteter, specielt til styrketræning og kast. 

 Den røde tråd: En større sammenhængskraft mellem 

ungdoms- og seniortræningen. Her vil DAF’s kom-

mende træningsbibler være et fremragende værktøj. 

 Eliteudøvere: Et øget fokus og beredskab, så vi kan 

hjælpe dem der både har talentet og viljen til at af-

prøve deres potentiale. 

 Økonomi: Kigge efter nye og alternative indtægts-

muligheder og eksterne samarbejdspartnere. 

 

 

Jeg håber at statistikken kan tjene som inspiration for 

både aktive, trænere og ledere i klubben, så 2009 bliver 

endnu et skridt i den rigtige retning. 

 

For at blive yderligere inspireret, så opfordres alle til at 

lægge vejen forbi vores indendørshal, der har fået en 

gevaldig overhaling, og nu fremstår lys og venlig. Inspi-

rationen kan også hentes på langsiden ud mod stadion, 

hvor der blandt andet nu vil være en opdateret statistik-

tavle, og ikke mindst en ”Wall of Fame” med fantasti-

ske aktive fra klubbens historie, der via deres præstatio-

ner og indstilling vil være en stor inspiration for alle. 

 

I ønskes al mulig held og lykke i den kommende sæson! 
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