
Beretning 2017.  
 
På årsmødet sidste år nævnte jeg bl.a. at vi nogle gange havde drøftet, at vi ville afvikle en eller to 
klubdage/klubaftener, hvor der skulle sætte fokus på klubben - Hvad går godt?  Er der noget vi skal 
droppe eller ikke lave?  Har vi visioner/nye tiltag? 
Først den 9. november fik vi afviklet denne klubaften. Det vil jeg komme ind på senere. 
 
Først et lille tilbageblik på 2017 - Skive A.M’s 41. leveår. 
Om lidt vil den enkelte afdeling aflægge beretning, og komme ind på året der er gået, og på tanker 
og planer for fremtiden og 2018.  
Jeg vil derfor ikke sige ret meget om afdelingerne og deres aktiviteter. Jeg vil dog gerne give en 
velfortjent cadeau for det store arbejde, der bliver lagt i afdelingerne. For det daglige arbejde med 
planlægning, træning m.m., og for de mange stævner, aktiviteter og arrangementer der bliver 
afviklet hen over året. 
 
Motionsafdelingen afvikler træning flere gange om ugen året rundt. Der oprettes fortsat hold i ”fra 
sofa til 5 km.” - og det med succes er mit indtryk. I det sidste nyhedsbrev kan jeg desuden læse, at 
der er flere nye initiativer på vej. 
 
Når man læser det sidste nyhedsbrev fra orienteringsafdelingen (Gert) og deres beretning, står det 
klart for én, at der er gang i rigtig meget - og der er mange ideer og konkrete planer for det 
kommende år. 
Forhåbentlig vil de mange tiltag efterhånden også kunne ses på medlemstallet. 
Og så er der jo et jubilæum lige om hjørnet, hvilket Gert helt sikkert vil sige mere om. 
 
Det er mit indtryk, at der også er megen aktivitet i triathlonafdelingen - og som nævnt ved 
tidligere lejligheder er det en afdeling, hvor de fleste medlemmer bruger megen tid på egen 
træning. Ud over aktiviteter, kurser m.m. der kan dygtiggøre egne medlemmer, tænkes der også i 
tiltag som kan tiltrække nye medlemmer. Her tænker jeg bl.a. på noget af det der blev nævnt på 
klubaftenen - ”struktur for nye medlemmer”, ”løfte niveauet for information fra afdelingen”. 
 
Atletikafdelingen er den udfarende kraft i forhold til afviklingen af mange stævner hen over året. 
Stævner som for nogles vedkommende kræver rigtig mange hjælpere, og dem er der heldigvis 
også mange af - på tværs af afdelingerne. 
To af de helt store stævner/mesterskaber bliver afviklet i løbet af den næste måned, nemlig 
indendørs DM for seniorer og indendørs DM for ungdom. Mesterskaber som vi i år afvikler for 11 
gang i træk. Ingen andre steder i landet har de faciliteterne og udstyret til at kunne afvikle 
sådanne stævner - og jeg vil hævde, at det er meget få steder, at man også har den ekspertise og 
knowhow der skal til. Det kan vi alle være stolte over. 
Atletikkens udfordring er, at der til stadighed er brug for trænere i flere discipliner. Vi har mange 
rigtig dygtige trænere, hvilket de mange flotte resultater og flotte presseomtale vidner om. 
Jeg tror dog ikke jeg fornærmer nogen, ved at sige, at nogle af trænerne er ved at være oppe i 
årene. Det er ikke noget problem i sig selv, men det betyder, at vi skal have ekstra fokus på 
rekruttering og uddannelse af nye trænere. 
 
Andet jeg vil nævne er, at vi har underskrevet en samarbejdsaftale med Spar Nord Arena. Det 
primære i den er, at vi har aftalt, at klubben hvert år yder en betaling på 50.000 kr. til Arenaen. 
Det samme gør tennisklubben. 
Arenaen er ved at have nogle år på bagen, og det bærer bl.a. kunststofbelægningen præg af. Det 
betyder, at der indenfor de kommende år - forhåbentlig max. 3 år - skal lægges ny topbelægning i 
hele arenaen. Det er en stor investering. Noget af det der også overvejes, er udskiftning af hele 
belysningen til LED-lys. Også en stor investering, som ganske vist over år tjener sig selv hjem. 



Vi har et godt samarbejde med tennisklubben og med bestyrelsen i Spar Nord Arena. Jeg ved, at 
både arenaen og tennisklubben giver udtryk for det samme. 
 
I løbet af året har vi fået henvendelse fra en række af klubbens medlemmer, som gerne vi have, at 
vi får set på muligheden for en udvidelse af motionsrummet. 
Jeg må indrømme, at vi endnu ikke har fået kigget voldsomt meget på det. Vi har haft et kort 
møde med kultur- og fritidschefen i kommunen, og skal den 30. januar have et nyt møde - indtil 
videre ganske uforpligtende, og hvor vi blot drøfter nogle foreløbige tanker og ideer. 
Vi skal også have kigget lidt mere på behovet for en udvidelse. Og hvis der skal arbejdes for en 
udvidelse, hvad snakker vi så om i m2. 

 
Mht. klubtøj så har vi forlænget aftalen med Trimtex. Der har været nogle udfordringer i forhold til 
noget af det tøj atletikudøverne bruger. Det er mit indtryk, at vi, i samarbejde med atletikudvalget, 
har fået løst dette på en god måde. Vi har i klubben fået etableret et mindre lager af klubtøjet - 
noget som Dan står for. Der vil komme en oversigt på hjemmesiden. 
 
Som nævnt tidligere havde vi en visionsaften den 9. november, hvor vi var godt 20 deltagere fra 
alle dele af klubben. 
Der kom rigtig mange ønsker/visioner/udfordringer på bordet - også flere end vi her og nu kan 
overkomme at tage fat på. 
Det hele blev prioriteret, og der blev valgt nogle områder ud, som vi her og nu vil tage fat på. Vi 
holder visionsmøde igen en gang i marts, hvor vi følger op, og ser hvor langt vi er nået. 
 
Som klub vil vi tage fat på bl.a.: 

• Åbne klublokaler. 

• Rekruttering af både ledere og medlemmer - herunder også rekruttering af unge som ikke 
nødvendigvis er, eller ønsker at være, med på eliteniveau. 

• Familieidræt - multi aktivitetr. 
 
Orienteringsafdelingen, bl.a. dette: 

• Rekruttering og fastholdelse. 

• Finde kræfter til afholdelse af en ugentlig træningsaften. 

• Korttegning (altid en udfordring og en opgave der aldrig får en ende). 
 
Motionsafdelingen, bl.a. dette: 

• Genindføre afholdelsen af introaftenen. 

• Opvarmning til musik. 

• Afterrunning-kaffe om onsdagen. 
 
Atletikafdelingen, bl.a. dette: 

• Aflønning af disciplintrænere/hjælpetrænere under 18 år. 

• Elitekoordinator. 
 
Triathlon, bl.a. dette: 

• Træningsstruktur for svømning, cykling, løb. 

• Målplan for den enkelte gruppe. 

• Tilbyde ”værdi” i alle tre discipliner. 
 
Der er rigtig meget at tage fat på, og vi er i gang med en del af det. Alt det vi gerne vil, ud over det 
vi allerede gør, fordrer at vi har de frivillige hænder der skal til. At nogle kan se meningen med det, 
kan se det spændende i det, og har motivationen (og tiden) til at gå i gang. 



Og så lander vi igen ved behovet for rekruttering og fastholdelse af ledere og trænere. Det kræver 
en vedholdende og målrettet indsats. 
 
I tusindvis af idrætsklubber og -foreninger landet over bliver der hver dag året rundt ydet en 
kæmpe frivillig indsat - en indsats der giver mening for tusindvis af ledere og trænere, og som 
resulterer i idrætstilbud og arrangementer for endnu flere tusinde - unge som ældre. 
Jeg er sikker på, at man i stort set alle klubber og foreninger tænker i ”ønsker”, ”visioner” og 
”udfordringer”, helt ligesom os. 
 
I disse år ser vi også en øget vilje eller tendens til, at også andre end klubber og foreninger opstiller 
visioner og målsætninger - bl.a. om at flere danskere skal være fysisk aktive. 
Det gør bl.a. Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) 
Det er positivt! 
 
”Bevæg dig for livet” er et visionssamarbejde mellem DIF og DGI, støttet af TrygFonden og Nordea 
Fonden.  Heri er der opstillet en række mål for danskernes fysiske aktivitet. Mål der gerne skulle 
være nået senest i 2025. Også kaldet ”vision 25 - 50 - 75”. 
Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt (600.000 flere end i 
dag), og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening (325.000 flere end i dag). Ved 
opstarten af projektet var status, at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var 
medlem af en idrætsforening. 
I arbejdet med at nå de opstillede mål er organisationerne nødt til at indgå samarbejde med bl.a. 
kommuner og her igennem med klubber og foreninger. 
 
Der er altså andre end os selv der opstiller visioner og mål, og som gerne vil byde os op til dans for 
at nå disse mål. 
I den udstrækning vi kan se os selv i det, og kan magte det, skal vi sige ja til at være med. 
 
Skive Kommune har indgået en sådan ”bevæg dig for livet - visionsaftale” med DIF og DGI, og 
mangler bare at underskrive den. 
Det er et spændende tiltag, som også betyder, at der bl.a. er ansat en konsulent i projektet. 
 
Målet for Skive Kommune er, at knap 2.800 flere skal gøres idrætsaktive, og at ca. 1.400 af disse 
skal gøres aktive i en klub/forening. 
Mht. flere idrætsaktive så findes det helt store potentiale i aldersgruppen fra 25 år og ældre. 
 
Foreningsmedlemsskaber i procent fordelt på aldersgrupper (2016) 

Aldersgrupper Medlemsskaber i procent 

Børn, 0-12 år: 93% 

Unge 1, 13-18 år: 88% 

Unge 2, 19-24 år: 66% 

Voksne, 25-59 år: 39% 

Seniorer, 60+ år: 30% 

Total: 50% 
Tabellen er hentet fra ”Bevæg dig for livet” aftalen. 

 
Tallene er ikke et udtryk for reelle medlemstal, da samme person kan være medlem af mere end 
én idrætsforening. Men tabellen kan bruges som pejlemærke for, hvor de største potentialer er. 
Vi skal da være nysgerrige på, hvor vi evt. kan byde ind, og være med til at indfri de mål der er sat. 
 
Skive AM er en velfungerende klub, og beretningens ret store fokus på visioner, udvikling m.m. 
skal ikke tages som udtryk for en klub i krise - på ingen måde. 



Vi har nogle udfordringer, og dem skal vi have rettidig fokus på. Vi har et godt udgangspunkt og et 
solidt fundament for at komme godt i mål (hvilket man jo nok aldrig kommer). 
 
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, ud i alle hjørner af klubben, som yder en frivillig og ulønnet 
indsats for klubben. 
Og her tænker jeg bestemt også på 60+ gruppen, som er en kæmpe hjælp i mange sammenhænge, 
og også er et godt socialt fællesskab. 
Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer og stævner, for 
hjælp ved store arrangementer, og for samarbejde på tværs af afdelinger. 
Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og aktiviteter. 
Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, samt gode vilkår 
for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt samarbejde her på stadion. 
Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket m.fl. for godt 
samarbejde. 
Tak til SparNord Arena for et godt og tæt samarbejde. Og til tennisklubben og SIK for godt 
samarbejde. 
Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben, ikke mindst Karna, Dan og John. 
 

Også en tak til de jeg måtte have glemt. 
 
Karsten Malte Sørensen, fmd. 
 


