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Vi er i gang med at forme fremtiden
– og den ser rigtig spændende ud
Af Michael Bruun Jepsen.

H

vidovre Atletik & Motion, fremtidens atletikklub – står der på forsiden af statistikken, og
det er ikke tilfældigt. Vi mener det faktisk, og
vi synes, at vi har en god og realistisk optimisme at have
det i!
Sidste år var en helt ny start for klubben med ny bestyrelse, ny struktur og friske kræfter. En af bestyrelsens
første opgaver var at finde ud af, hvad der lige præcis
gør Hvidovre AM til noget specielt. Det har været en
lærerig proces, hvor vi til årets Generalforsamling præsenterede hvad vi står for (se nederst), og det vil være
disse værdier der kommer til at gennemsyre alle fremtidige planer, så vi sikrer at vi hele tiden holder fast i vores kerneværdier, vores kultur.

V

i vil gerne ud og erobre verden, men inden vi
gør det, så bliver vi nødt til at starte med os
selv, og værdidebatten var en rigtig god start.
Vores styrker ligger blandt andet i dygtige trænere, erfarne ledere, gode faciliteter, dygtige eliteudøvere og
ikke mindst vores klubkultur.
Vores udfordringer består i at synliggøre kulturen, så
den bevidst rodfæster sig og alle aktiviteter bærer præg
af den. Det bliver en udfordring! Det bliver det også at
udvikle en strategi for, hvordan vi kontinuert sikrer os
på lederfronten, så vi bliver mere uafhængige af de
mennesker der er til stede i nuet og på den front fremtidssikrer os. Den tredje udfordring bliver på det kommunikative område. Vi skal ikke kun blive bedre til at
kommunikere internt via hjemmeside, facebook og opslag, men også eksternt, så ikke mindst folk i Hvidovre
får øjnene op for vores dygtige udøvere, vores tilbud og
vores eksistens. Vi vil meget gerne være meget mere
synlige!
Ret idrætsligt skal vi også starte med at konsolidere os
selv, inden vi går ud og erobre verden udenfor Hvidovre
Stadion, og i den proces har det været essentielt at finde
den helt rigtige person til at stå i centrum for vores ungdomsarbejde. Det var derfor et stort og vigtigt skridt på
vejen, da vi kunne ansætte Jeppe Lauridsen, der kommer fra Amager AC, hvor han har været en central figur
i deres vellykkede ungdomsarbejde. Det bliver godt!
For at sikre at der kommer en sammenhæng på tværs af

aldersgrupper og disciplingrupper, så er vi gået i gang
med at udvikle ”Den Røde Tråd”, som vi forventer at
kunne præsentere mere indgående til Generalforsamlingen i foråret. Og det er ikke for meget at sige, at det vil
være et unikt arbejde, der vil løfte kvaliteten af vores
ungdomsarbejde langt ud i fremtiden både idrætsligt og
socialt.

A

t vi også igen i år har fået en flot, flot sæson
rent idrætsligt skal bestemt ikke glemmes .
Sidste år overraskede mændene med DT-sølv,
og minsandten om ikke vores unge kvindehold i år gjorde dem kunsten efter. Det var en fantastisk dag i Skive!
Der blev i år indført DM for disciplingrupper, også kaldet DM Hold, og her var det lidt af en overraskelse, at vi
med et homogent herrehold kunne hjemføre den første
titel i sprint/hæk. Mindre overraskende var det til gengæld, men bestemt ikke mindre glædeligt, at vores kastepiger viste sig som aldeles suveræne mestre.
Individuelt kunne vi så sandelig også. Vi skal rigtig
mange år tilbage for at kunne slå de 43 DMU-medaljer
som blev hentet hjem i år, hvor Simon Mathiasen med 5
titler og 2 Danske Ungdomsrekorder blev topscorer hos
drengene, mens Zarah Buchwald med 4 titler blev det
hos pigerne. Og der er en masse mere at glædes over .
Glædeligt var det også at både Zarah Buchwald og Jannick Bagge fik en vellykket debut til NM U20.
Maria Lykke Jensen og Stephan Alex Jensen ville ikke
stå tilbage for dette, og var klubbens repræsentanter ved
EM Hold i hhv spydkast og 3.000m forhindring, hvor
Stephan uden at vide det løb rundt på en brækket fod!
Derfor blev det heller ikke til et titelforsvar ved DM i år,
mens både Maria Lykke og Maria Sløk forstod at slå til
ved at vinde hhv spyd- og diskoskast, Sløk for 3.gang i
træk! Nævnes skal også klubbens ubetinget sejeste
kvinde, nemlig Inge Faldager, der tog sin 10 VM-titel i
hammerkast og sin 133. internationale mesterskabsmedalje!

M

an kan altså roligt fastslå, at det går ganske
fornuftigt . Men vi vil mere, så jeg vil afslutte lige som jeg gjorde sidste år: 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 2012, der forhåbentlig på alle
fronter overgår 2011!
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