
Beretning, januar 2019.  

 
2019 - og SAM er inde i sit 43. leveår. Til november er det allerede 3 år siden, vi 

fejrede 40 års jubilæum. 
 

I weekenden sad jeg og kiggede de to sidste års beretninger igennem. Rigtig 

mange af de emner jeg har været inde på i disse beretninger, ville jeg også 
kunne nævne i dette års beretning. 

Det er ikke ensbetydende med, at vi står stille i klubben. Det betyder, at vi må se 
i øjnene, at ting tar tid, og at vi mange gange ikke lige har den tid, og det 

overskud, der skal til. 
Det er ikke fordi det skorter på ideer til nye initiativer. Dem synes jeg, der er 

mange af. Kunsten er at få plads og overskud til det nye, ved siden af alt det, vi i 
forvejen har gang i. 

Og alt det vi har gang i er jo godt og værdifuldt, og det er også mit klare indtryk, 

at vi løbende evaluerer på det vi laver, og justerer og retter til, hvis det er 
nødvendigt. 
 

Om lidt vil atletikafdelingen, motionsafdelingen, orienteringsafdelingen og 
triathlonafdelingen fortælle om deres aktiviteter, og måske i højere grad om de 

tanker, ideer og udfordringer der er, for den tid der kommer. 
Det kan der også læses om i de skriftlige beretninger. 
 

I november 2017 og oktober 2018 holdt vi klubaftener/visionsaftener. Der kom 
rigtig mange ideer og visioner på bordet, hvoraf en del er ført ud i livet, eller er 

på vej. 
Der er også meget, der ligger og venter, og som vi måske med tiden kaster os 

over. Det er ikke glemt. 
 

Meget tyder på, at befolkningsudviklingen eller befolkningssammensætningen i 

de kommende år går i retning af flere ældre og færre børn og unge i kommunen. 

I 1999 blev der født i alt 683 børn i de fire kommuner, der i dag udgør Skive 
Kommune. Siden da, dog med enkelte udsving, har antallet af fødte børn været 

faldende. I de senere år er der hvert år født omkring 400 børn i Skive Kommune 
- i 2018 blev der kun født 377! Et fald på ca. 50 børn i forhold til 2017. Det kan 

være en ”enlig svale”, og vi kan kun håbe på, at udviklingen i kommunen vil gå i 
en retning, så tallet igen vil begynde at stige. 

Det betyder, at de mindre årgange (børn født efter 2000) er begyndt at ”slå 
igennem”, og det er jeg sikker på kan mærkes i langt de fleste idrætsklubber. 

Uden at have kigget på tallene, så er jeg overbevist om, at antallet af ældre i 
kommunen er stigende. 
 

Sidste år havde jeg denne tabel med i min beretning. Den siger ikke noget om 
antallet af personer i de forskellige aldersgrupper, men til gengæld noget om 

medlemsskaber i de forskellige aldersgrupper. 
Organiseringsgraden er høj til og med 18 år. Med ovenstående fødselstal vil der, 

som nævnt, altså fremover komme færre i denne gruppe! 
I de øvrige grupper, og i gruppen over 60 år, er organiseringsgraden noget 

lavere. 
 

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. 

 
Sidste år nævnte jeg også den visionsaftale, ”Bevæg dig for livet”, som Skive 

Kommune har indgået med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske 
Gymnastik- og idrætsforeninger (DGI). 

Målsætningen på landsplan 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 projektstart var tallene 
henholdsvis 68 procent og 41 procent. 
 

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. 
 

Hvis vi kigger på klubbens nuværende medlemstal til og med 25 år og over 25 
år, så ser det sådan ud (se tallene sidst i beretningen): 
 

Atletik: 113 til og med 25 år  -  18 over 25 år. 

Motion:   4 til og med 25 år  -  263 over 25 år. 
Orientering:   2 til og med 25 år  -  25 over 25 år. 

Triathlon:   2 til og med 25 år  -  56 over 25 år. 
 

Jeg synes, at tallene viser, at vi har tilbud til både børn, unge og ældre. De viser 
også, at vi har nogle udfordringer. 

Som nævnt bliver der færre børn og unge at bejle til. Desuden er der er rigtig 
mange tilbud til denne gruppe, og ikke kun idrætstilbud. E-sport, og netbaserede 

spil i det hele taget, er også en hård konkurrent, og jeg tror ikke, at konkurren-

cen bliver mindre på det felt. 
 

Jeg ved ikke, om det er muligt, at få mange flere under 25 år med i vores 
motionsafdeling? 

En udfordring og et mål kunne/bør være, at vi, i de tre andre afdelinger, får flere 
medlemmer i de grupper, hvor vi er få. Lidt mere balance i antallet af 

medlemmer over og under 25 år. Hvordan gør vi det, og hvor får vi kræfterne 
fra? 
 

At have et pænt stort medlemstal er jo ikke alene et mål i sig selv. Medlemstal-
let betyder dog noget for en klubs økonomi, og det betyder noget for dynamikken 

i en klub og i en afdeling. 
 

Skive Kommune har gennem længere tid været i dialog med Team Danmark med 
henblik på at blive godkendt som eliteidrætskommune. Denne godkendelse er 

ikke i hus endnu. Min fornemmelse er dog, at man er nået langt. 

 
En elitekommuneaftale hviler på tre overordnede indsatser: 

• Koordination af elitearbejdet i kommunen gennem en elitekoordinator. 
• Samarbejde mellem folkeskole og idrætsforeninger om en eliteklasse/ elite-

klasser i udskolingen. 
• Opkvalificering af trænere og videndeling på tværs af klubber til gavn for både 

elite og bredde. 
 

Elitekoordinator, Mike Isaksen, er ansat, og i fuld gang med arbejdet. 

Mht. oprettelse af idrætsklasser har byrådet besluttet, at disse skal oprettes på 
Aakjærskolen. Lige nu er man der, hvor interesserede elever kan indsende 

ansøgning om optagelse. Det kan man gøre på 7., 8. og 9. årgang. I starten af 
februar ved man, hvor mange der har søgt. 

Af særlig interesse for os ser det lige nu ud til, at atletik bliver en af de 4-6 
prioriterede idrætter i Skive Kommune. Det er idrætter som allerede nu arbejder 



pænt målrettet med træning og uddannelse af børn og unge, og som har gode 

faciliteter. 
Det er også idrætter, hvor eget specialforbund kan og vil bakke op. Vi er i god 

dialog med Dansk Atletik om dette. 
 

Vedbliver vi med at være en prioriteret idræt/klub, hvilket jeg er overbevist om 
vi gør, så stiller det også krav til os om formulerede mål, og handleplaner, for 

vores arbejde med, og træning af, børn og unge, samt mål for vores uddannelse 

og dygtiggørelse af trænere og instruktører. 
Noget af det jeg er sikker på har stor betydning for rekruttering og fastholdelse 

af medlemmer, er hvor gode vi er, ikke kun til at tilbyde vore idrætter, men også 
hvor gode vi er til at dyrke det sociale samvær. Hvor gode vi er til at have fokus 

på vigtigheden af socialt samvær, og hvor gode vi er til at skabe rammerne for 
socialt samvær - herunder også de fysiske rammer. 

På årsmødet regner jeg med, at vi har nogle tegninger, der viser, hvilke tanker vi 
går og pusler med i forhold til udvidelse af motionsrum og et værested/klublokale 

i stueetagen. 
Jeg ved også, at der er tanker og ønske om, at træningshjørnet i arenaen kunne 

indrettes mere permanent til styrketræning, smidighedstræning m.m. Formentlig 
vil dette kunne gøres for en overkommelig pris. I givet fald vil det være noget 

der skal aftales med, og godkendes af, bestyrelsen i arenaen. 
 

Andre fokuspunkter/udfordringer er bl.a.: 
 

• Rekruttering af frivillige - både instruktører, trænere, og på andre områder. Vi 

er rigtig mange, som er ved at være oppe i alderen. Skal vi kunne fastholde, 
og meget gerne udvide, vores nuværende niveau (på alle områder) i 

fremtiden, så er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at finde afløsere på de 
forskellige opgaver og poster. Det er ikke en kritik af os nuværende ældre, blot 

et signal om, at vi virkelig skal have fokus på dette.  
• Uddannelse. I forlængelse af det foregående skal vi også have fokus på at få 

medlemmer på kurser. Både træner- og instruktørkurser og andre. Gennem 

Skive Idrætssamvirke (SIS) giver Skiveordningen mulighed for et godt tilskud 
til kursusdeltagelse. Det skal vi benytte os af! 

• Sponsorer. Vi kan mærke, at det også er blevet sværere at tiltrække 
sponsorer. For mange sponsorer er det ikke længere nok, at de ”blot” får deres 

navn på trøjer m.m. Mange vil også gerne synliggøres i forbindelse med 
aktiviteter og arrangementer - og gerne hvor der er mange deltagere og/eller 

tilskuere. Måske er det tiden, hvor vi skal nedsætte et mindre udvalg, som 
udelukkende arbejder med disse ting? 

 
Hvis vi ser på vore faciliteter og rammer, så har vi nogle af de bedste trænings-

faciliteter i Danmark. Det gælder i forhold til alle de idrætter vi dyrker. Vi har 
skov og natur tæt på - vi har orienteringskort over områder, der ligger tæt på - 

vi har KCL hvor triatleterne kan træne svømning. Sidst men ikke mindst har vi et 
fantastisk udendørs atletikanlæg, og sammen med tennisklubben er der arenaen 

som en selvejende institution. Og vi er up to date med det materiel, der skal til 

for at dyrke vore idrætter. 
Vore omklædningsfaciliteter er gode, og vi har adgang til lokaler og køkken, hvis 

der skal holdes både mindre og større møder. 
Som nævnt er vi i gang med at kigge på mulighederne for at få større motions- 

og styrketræningslokale samt samlingslokale/klublokale. 
 

Kunststofbelægningen udendørs er ved at være slidt i det øverste lag. Det ved 

jeg, at kommunen er vidende om, og jeg håber, at vi indenfor 1-2 år kan få lagt 
ny topbelægning på. 



Arenaen har lidt den samme udfordring med deres belægning, hvilket vi måske 

vil høre lidt mere om under punktet eventuelt på årsmødet. 
 

Nu vi er ved arenaen, vil jeg nævne, at vi igen i år, for 12 gang i træk, har søgt 
om, og fået tildelt, indendørs DM for seniorer og indendørs DM for ungdom. Det 

er henholdsvis den 16. og 17. februar og den 23. og 24. februar. 
Det er vi glade for og stolte af. 

Meld dig gerne som hjælper - vi har brug for alle de hænder vi kan få! 

 
Vi er en velfungerende klub, hvor rigtig mange frivillige gør en kæmpe indsats, 

hvor vi samarbejder trods forskellighed. Desuden har vi en fornuftig økonomi, 
som giver mulighed for nye tiltag og initiativer - men vi skal gøre det med 

omtanke. 
Beretningens ret store fokus på udfordringer skal ikke tages som udtryk for, at 

tingene ikke fungerer. Der er blot nogle områder, vi er nødt til at tage hånd om, 
når vi vil, at det skal blive ved med at fungere godt. 

Og så skal vi ikke glemme, at vi af Dansk Atletik blev kåret som ”årets klub 
2018”. En flot udnævnelse, som vi skal være stolte af. 

På atletikkens årsmøde blev Erik Madsen desuden hædret som ”årets træner 
2018”. En flot hæder som er fuldt fortjent.  

 
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, 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 og vigtigt socialt fællesskab. 

Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 
og stævner, for hjælp ved 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 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. 
 

Karsten Malte Sørensen, fmd. 
 

 
 

Atletik Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 23 30 

13 - 18 år 14 36 

19 - 24 år 6 4 

25 - 39 år 4 1 

40 - 59 år 8 1 

60 - 69 år 1 1 



+ 70 år 2 0 

Samlet antal fordelt på køn 58 73 

Samlet antal medlemmer: 131 

Løb - motionsafd. Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 1 0 

13 - 18 år 0 0 

19 - 24 år 1 2 

25 - 39 år 6 13 

40 - 59 år 64 71 

60 - 69 år 37 32 

+ 70 år 34 6 

Samlet antal fordelt på køn 143 124 

Samlet antal medlemmer: 267 

Orienteringsløb Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 0 1 

19 - 24 år 1 0 

25 - 39 år 0 1 

40 - 59 år 4 7 

60 - 69 år 8 1 

+ 70 år 2 2 

Samlet antal fordelt på køn 15 12 

Samlet antal medlemmer: 27 

Triathlon Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 1 0 

19 - 24 år 0 1 

25 - 39 år 6 2 

40 - 59 år 30 11 

60 - 69 år 4 2 

+ 70 år 1 0 

Samlet antal fordelt på køn 42 16 

Samlet antal medlemmer: 58 

  

Samlet antal medlemmer for 

klubben/foreningen: 
483 

 

Centralt ForeningsRegister - DIF, DGI og Firmaidrætte 


