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Vi er i gang med de første skridt på en lang
og spændende rejse
Af Michael Bruun Jepsen.

H

vad sker der i Hvidovre AM, var der en dag en
der spurgte mig? Og det blev til en længere
samtale om de naturlige op- og nedture der er
over lang tid i en forening. Vi har på mange fronter oplevet en nedtur de sidste 4-5 år, men heldigvis har vi
rent idrætsligt ikke mærket så meget til det, da vi har
opbygget en solid kerne af dygtige udøvere specielt hos
senior og veteranerne. Men på mange andre områder har
det været tydeligt, ikke mindst ledelsesmæssigt og økonomisk, at vi virkelig har været trængt.
Ved forårets Generalforsamling blev der dels valgt en
helt ny bestyrelse og dels blev der vedtaget en ny struktur, der kort fortalt går ud på, at bestyrelsen mere skal
tænke visionært, strategisk og økonomisk, mens den
daglige drift er flyttet ud i diverse udvalg. Intentionen er
i højere grad at fritage bestyrelsen for den daglige drift
og samtidig få delt opgaverne ud på nogle flere hænder.

V

i er hermed godt på vej ud af dødvandet, hvor
alt for få skulle løfte alt, alt for meget. Den
gamle bestyrelse har virkelig været presset, og
har arbejdet som solide bryggerheste for at holde sammen på foreningen. Derfor stor tak til den afgående bestyrelse og ikke mindst Jakob Juul Rasmussen, som om
nogen har været synonym med hele den udvikling, som
Hvidovre AM har taget til i dag at være en af de store
foreninger i dansk atletik!
Vi har altså taget hul på et helt nyt kapitel i klubbens historie, og det er fortsat i mange henseender en vaklende
gang vi præsterer, men ikke desto mindre så er det tydeligt, at gangen bliver mere og mere sikker og skridtene
tilsvarende større og hurtigere. Der sker mange positive
ting, og lørdag den 27.november afholdes den første
Eventdag, hvor der blandt andet bliver afsløret den nye
klubdragt og et nyt samarbejde med 2 sponsorer.
Og lørdag den 15.januar vil der blive indkaldt til endnu
en Eventdag, hvor bestyrelsen blandt andet løfter sløret
for deres tanker om klubbens fremtidige udvikling, og
hvor alle inviteres med til at gøre deres indflydelse gældende. I det hele taget vil fremtidens Hvidovre AM blive et sted, hvor man nemt kan få indflydelse på udviklingen, få forbedret sine egne kompetencer og ikke
mindst være med til at gøre en positiv forskel. Der er
mange spændende skridt der skal tages, og der vil uden
tvivl være udfordringer til alle der vil være med på rejsen mod stjernerne .

t tingene tager tid håber vi derfor, at alle har forståelse
for, og går det for langsomt, så har vi altid brug
for en ekstra hjælpende hånd. Et sted hvor det
heldigvis ikke går for langsomt er på den
idrætslige front, hvor vi igen i år kan melde om
en rigtig flot sæson. Ikke mindst mændenes flotte sølvmedaljer i DT på hjemmebanen grundlagt på et homogent hold, der var godt forberedt giver varme at tænke
tilbage på! Og som arrangører kan vi også igen være
stolte.

A

Individuelt står Maria Sløk, Lisbeth Pedersen og Stephan Alex Jensen ikke tilbage for denne præstation.
Sløk genvandt sit DM i diskos og viste tænder på landsholdet med en 2.plads, hvilket oven i købet blev overgået af Stephan, der vandt forhindringen og ligeledes genvandt sit DM. Lisbeth tog som den første nogensinde en
usædvanlig tripel ved at ryddet DM-bordet indendørs på
800m, 1.500m og 3.000m. Kenneth Munk stod for en
mandfolkepræstation, da han forbedrede de bestående
Danske Rekorder på 100km og 6 timers løb. Og i samme klasse bør også nævnes Inge Faldager for hendes
dobbelte EM- og VM-guld hos veteranerne i hammer og
vægtkast.
Vores ungdommere kan dog også være med, hvor det i
år blev til 9 DM-titler, og vi var repræsenteret med 4
landsholdsfolk. Rüni Seloy var til European Youth
Olympic Trials, og kandiderer til næste års Ungdoms
OL. Heidi Toft Hansen og Kasper Olsen deltog ved NM
U20, og Steven Kwasi-Korang fik en NM U23 sølvmedalje på 4x100m med hjem til samlingen, og var inde
omkring landsholdet på 4x100m.

an kan altså roligt sige, at det går godt idrætsligt, hvor vi
fortsat holder fast i vores position blandt
Danmarks 3 bedste. Men som skrevet andre
steder, så er det ikke fordi vi mangler udfordringer på andre områder. Måske det vigtigste
er en fortsat udvikling af ungdomssiden, hvor vi er godt
i gang, men hvor vi skal være endnu flere, og vi skal i
endnu højere grad kunne skabe en sammenhængende
udvikling fra de yngste og op til seniorerne.

M

Vi har et kæmpestort potentiale, vi har ressourcerne, vi
har visionerne, så det bliver en spændende fremtid vi
går i møde. Held og lykke til alle med 2011, der forhåbentlig på alle fronter overgår 2010!
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