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Det går rigtig godt,
men der venter os store udfordringer
Af Michael Bruun Jepsen.

H

Vis der er en ting, der er helt sikkert her i livet,
så er det, at det er meget sjældent at tingene
sker af sig selv. Jo, man kan da være tilsmilet
af Lykkens Gudinde, som da vores ungdommere på fantastisk vis vandt en 1 million kroner til klubben, hvad vi
fortsat er meget taknemmelig for, men som oftest, så
sker tingene kun ved hårdt og systematisk arbejde.
Denne korte indledning for at fortælle, at det på nogle
fronter går endog rigtig godt, men som overskriften også lægger op til, så har klubben nogle store udfordringer
i den nærmeste fremtid. Nogle udfordringer som kan
være afgørende for klubbens fortsatte placering som en
af Danmarks bedste atletikklubber.

V

i har fortsat et af landets bedste set-up på trænerfronten, selv om vi ikke skal være blege for,
at vi også her hele tiden kan udvikle os. Rigtig
glædeligt er det at kigge på ungdomsafdelingen, hvor
der sker rigtig mange gode ting. Kom f.eks forbi hallen
en mandag eftermiddag og man bliver overvældet over
alle de børn, der er i gang i hallen. Imponerende, og ikke mindst fordi det ser ud til, at en stor del bliver hængende .
I Trænerrådet, der er et fælles forum for alle klubbens
trænere, har man snakket om at udvikle den træningsmæssigt røde tråd op gennem de forskellige aldersgrupper. Dette vil være et fantastisk redskab til at skabe mere sammenhæng i træningen på tværs af årgangene, og
sikre, at der bliver lavet de træningsmæssigt rigtige ting
på det rigtige tidspunkt i en atletikkarriere. DAF er i
gang med at udvikle et tilsvarende produkt fra 12 år og
opefter, så hvis vi kan supplere med de aktiviteter der er
vigtige op til denne alder, så står vi godt rustet til fremtiden.
Kigger vi op ad aldersmæssigt, så kan vi også godt tillade os at være stolte af de resultater, der er opnået i denne sæson. For første gang nogensinde fik vi medaljer i
DAF’s Vinterturnering, hvor kvinderne efter de 7 runder
sluttede på en meget fornem bronzeplads. I det taget var
sæsonen et stort cadeau til træner Jesper Wendell og hele træningsgruppen i M/L, der nu må siges at være vores
dominerende gruppe, hvad enten de andre grupper kan
lide det eller ej .
Idrætsligt er der mange lyspunkter, men vi kommer ikke
uden om Lisbeth Pedersen for hendes 3 Danske Mesterskaber, Maria Sløk for hendes 6 DM-medaljer og i
9.forsøg hendes DM-guld i diskos, Inge Faldager for

hendes 3 VM-titler for veteraner og endelig Stephan
Alex Jensen, der for tredje år i træk erobrede DM-titlen
på forhindringen.

A

t vi også har mange andre flotte repræsentanter
for klubben kan man forsikre sig om ved at
bladre rundt i statistikken. Vores ungdommere
har i år således erobret ikke færre end 14 DM-titler, vores veteraner hele 18 DM-guld, hvoraf en hel del kom i
hus ved vores succesfulde afholdelse af bane DM for
veteraner. Og så må vi heller ikke glemme vores DThold, hvor kvinderne igen-igen-igen, og faktisk for
6.gang siden 2002 erobrede bronze, mens mændene
igen-igen blev nr. 4.
Der er ikke forkert at konkludere, at all-over, så er der
kun Sparta og Århus 1900 foran os….igen-igen .

M

en, fordi der er et men! Sorte skyer truer i horisonten i form af manglende ressourcer på
lederfronten. Vi har i dag nogle meget kvalificerede ledere i bestyrelsen, men som de engagerede
ildsjæle de er, så er de også dybt involveret på andre
fronter. Det har allerede været særdeles udfordrende at
supplere op med nye ansigter, så jeg vil gerne her opfordre alle vores medlemmer, specielt dem med en lang
erfaring og deres bedste år som topudøvere bag sig, om
at de overvejer om de ikke vil være med til at gøre en
positiv forskel fremadrettet!
Vi er lige nu en klub med et stort potentiale, men uden
flere frivillige hænder til at løfte opgaverne, så bliver
det en svær tid vi kommer i møde, og jeg tør næsten ikke tænke bare 5 år frem i tiden.
Situationen er tæt på desperat, så tænk over om du ikke kan give noget til klubben, snak med de gamle
idrætskammerater om man ikke skulle give det en
chance. Vi har virkelig, virkelig brug for flere hænder
til at løfte opgaverne!

Til sidst vil jeg personligt gerne takke klubbens medlemmer for endnu et fantastisk år i en klub, hvor der er
en rummelighed og imødekommenhed, som man ikke
ser så mange andre steder. Vi er lidt skæve og anderledes, men det er det der gør os unikke.
Tillykke til alle med sæsonens fantastiske resultater,
som jeg håber vil være til inspiration til fortsat udvikling i 2010, så det bliver endnu et stort idrætsår for
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