
Skive AM Triatlon - formandens beretning 2016 
 
Dette er sidste årsberetning fra mig. 
Jeg har valgt at trække mig lidt tilbage – forbliver i udvalget – og derfra at bidrage med viden og hjælp. 
Jeg har ikke styr over hvornår jeg blev formand- med dette er vel 10 - 12 år siden. 
Det har været en periode, fra ingen svømmetræner, 20 – 25 medlemmer hvoraf langt størstedelen var 
passive – til nu hvor medlemstallet har lagt stabilt omkring de 50 – 60 medlemmer.  
Nu er det rimelig gang i aktiviteterne og der har været svømmetræner i de ca. 10 år. 
 
Det er som om at medlemstallet er nået maks. 
Der er kommet et utal af stævner i hele landet, hvor kun et fåtal er udsolgte. Det har betydet at man har 
kunnet vælge frit fra alle hylderne i hele sommerperioden, hvorfor det er svært for mig at vurdere hvor mange 
det har deltaget i stævnerne. 
 
Svømmetræning 
 I 2016, fik vi Marcus Hørup som træner, og han hænger forsat på. 
Det bedste er at han også et blevet triathlet og har sat overliggeren højt. 
Svømmeundervisninger er vi yderst tilfredse med, da Marcus gerne laver person specifikke vejledninger, for 
at optimere denne del. 
Vi er mange til svømmetræning, hvoraf ca. 7 – 10 vælger træning med Marcus. De øvrige træner på andre 
tidspunkter.  
 
Stævner 
 
Klubmesterskabet 
M88 afviklede igen et godt stævne, som vi bruger som vores klubmesterskab. 
Vores klubmester 2016 blev Eva Grønbæk Hedegaard  og Torben Brendholdt. 
 
Øvrige stævner 
Grundet den meget store deltagelse af vores mange medlemmer, vil denne liste blive for lang og 
uinteressant for de fleste. 
Ca. 40% af vore medlemmer har på den ene elle anden måde deltaget i stævner der spænder fra 1/1, ½, ¼, 
1/6 og 1/10 jernmænd, sprint ect. i Europa, Danmark i byerne København, Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Jels, 
Fredericia, Herning, Thise, Skive og sikkert flere som formanden ikke er oplyst om.  
 
For første gang i SAM historie har vi haft en trialhlet til Hawaii – nemlig Torben Brendholdt. 
Gennem en kvalifikation i Frankfurt i gruppen H40 med tiden 9.17 fik Torben (man køber altid i Ironmann) 
adgang til Kona, Hawaii. 
Her blev han den bedste dansker i H40 gruppen med tiden 9.55 
 
Skive Løbet – Triathlon 
For fjerde år blev stævnet afholdt, og vi er meget stolte af forløbet. 
Der var en forholdsvis stor tilbagegang i deltagerne – sikkert fordi der nu er mange stævner det lokker. 
En meget stor tak skal lyde til alle medlemmer som organiserede og deltog som hjælper – uden jer ingen 
vellykket stævne. 
 
2017 stævnet forventes at blive holdt på strandtangen. 
Det er ubetinget den bedste placering / udstilling for vores sport. 
Alt er i støbeskeen nu, men vi prøver at få lagt nogle kendte distancer som feks 1/10 1/8, 1/6 eller en ¼ 
Vi glæder os til at svømning og løbet bliver tæt på publikum, så alle kan få en fantastisk oplevelse. 
 
Skive Badeland har 50 år jubilæum i år. 
Der bliver en uge med mange aktiviteter, men også en aften med fyraftens triathlon. 
Mere herom hår Skive Badeland sender jubilæumsavis ud. 
 
 
Aktiviteter for 2017 
Vi har planlagt følgende arrangementer / udvalg i vores afdeling 



Cykel pleje, grundlæggende viden. 
Skiveløbet. 
Enkeltstart. 
Træning på MTB og racer. 
Træningsweekend.  
 
Følg med på vores FB mht aktiviteterne. 
 
Vi ses derude. Peter Svendsen 


