
Atletikafdelingens beretning for 2018. 
 

”Skive AM har stadig de allerbedste træningsfaciliteter både sommer og 

især vinter. 

Vi har alle forudsætninger for at kunne præstere på højeste niveau, både 

organisatorisk og sportsligt. 

Arrangementerne som Skive AM afholder, er af allerhøjeste kvalitet.  

DM, DMU og adskillige andre begivenheder er blevet håndteret med største 

selvfølge og elegance. 

Mange tak for hjælpen til alle som har givet tid og kræfter for at hjælpe 

klubben, igen og igen. 

 

Men vi er ved at blive indhentet af andre klubber som også får haller.  

Det giver konkurrence om at afholde arrangementer.  

Det giver selvfølgelig vores mange hjælpere lidt mere fritid. 

Og det giver klubben færre indtægter. 

I det hele taget har vi, og andre klubber fra de mindre og mellemstore 

provinsbyer et svært liv i disse tider. Skiftende regeringer har, i den 

allerbedste mening, drænet byerne for unge voksne. Ved at fremme 

videreuddannelse på universiteterne, har man uden fortsæt, sendt næsten 

alle unge mennesker i 20 - 30 års alderen til universitetsbyerne og deres 

pendler-opland. 

Klubberne i byer som Skive og tilsvarende, har ikke mange senioratleter 

tilbage. 

Vi har ligesom de forrige år mistet medlemmer og dermed også 

kontingentindtægter i atletikafdelingen. 

Vi har en medlemsskare som er udhulet i toppen. 

       7 – 9 årsgruppen er på omkring 50 medlemmer 

     10 – 13 årsgruppen er på omkring 25 medlemmer 

     14 – 17 år gruppen er på omkring 25 medlemmer. 

     18 – 20 års gruppen er på omkring 10 medlemmer 

     Senior gruppen er på omkring 10 medlemmer  

     Masters gruppen er på omkring 10 medlemmer. 



 

Vi har altså en stor opgave som vi skal have taget fat på hurtigt. 

Vi vil gerne være flere medlemmer i atletikafdelingen.  

(Hvis I alle sammen kan få fat i en ven, som vil være med. Vil det hjælpe.) 

Ellers skal vi til at få nogle nye ideer, som kan fremme sagen. 

Skive AM’s atleter har adskillige resultater helt i top, og resultatmæssigt klarer 

vi os fint i forhold til klubber med samme medlemsforudsætninger som os; 

men vi har ikke en chance i forhold til de fleste af de klubber som ligger i 

pendler-afstand med universitetsbyerne.  

Der er tilsyneladende en lille stigning i atleter som opnår vores PowerTeam 

krav. Ved årsskiftet havde vi 13 atleter som havde klaret kravene til Power 

Team. Og vi har opnået at få udtaget 3 aktive til diverse landshold. 

Så der er dog fremskridt. 

I 2018 har Skive AM har opnået adskillige mesterskaber: 

     Hos 14 - 19 år har 8 personer opnået 11 Danske Ungdoms Mesterskaber. 

     Hos Senior har ingen opnået Danske Mesterskaber.        

      Hos Masters har 2 personer, ved Nordiske mesterskaber,  

     opnået 3 guld, 2 sølv og 1 bronze.  

     Hos Masters har 6 personer opnået 11 Danske Mesterskaber 

Vi har opnået tilsvarene antal mesterskaber som vi har fået de seneste år. Og 

der er i det hele taget rigtig mange gode resultater. Og også nogle ikke gode.  

F.eks. havde vi et fantastisk resultat i indledende runde i Landsturneringen; 

men i finalen et fantastisk dårligt resultat. Der var både godt og også lidt skidt. 

Jeg vil ikke remse resultater op i denne beretning; men jeg har alligevel 

medtaget en lille liste over de atleter som har lavet resultater som vi kan finde 

på årsranglisterne over top ti i Danmark. 

            Emil Mader Kjær.          100 m. nr. 7, 200 m. nr. 5 og højde nr. 10     

            Rasmus Rose Hansen.  800 m nr. 6 

            Jeppe Risvig.                 3000 m.fh. nr. 5, 2000 m.fh. nr. 1 

            Katrine Fjerbæk.            Hammerkast nr. 2, vægtkast nr. 4 

            Sebastian Stensvig.       Cross Nationals nr. 2  

            Martin Lynderup.            Spyd nr. 6 

            Sebastian Dysterdich.    Højde nr. 5 



            Jakob Strand.                 Vægtkast nr. 9 

Og så har vi, i ikke så benyttede øvelser som 2000 m og 300 m hæk. 

Katrine Risvig, Ida Tween Høgsberg, Noah Meissner og Amalie Quistgaard.   

 

I 2018 har vi den glæde at den samlede trænerstab er øget, således at vi 

dækker øvelserne bedre end de sidste år.  

Vi har stadig mangel på trænere; men knap så akut som tidligere. 

Klubben har ikke deltaget samlet i DAF’s talentudvikling, fordi man, hvis det 

skal have mening, skulle have trænerne med til træningssamlingerne. Det har 

vi ikke fundet hensigtsmæssigt, da de aktive som ikke skulle deltage i 

samlingerne, skulle undvære trænerstøtte.  

Dog har vi tilmeldt de enkelte som har klaret kravene til den centrale 

talentudvikling (CTU). (landsholdsklasse)  

Vi har træningen opdelt i grupper således: 

Kast: 

Kastegruppen er desværre blevet mindre. Vi skal bruge flere atleter i denne 

gruppe.  

M & L: 
Der er en gruppe på omkring et halvt dusin løbere som deltager i den daglige 
træning. Vi kunne godt bruge nogle flere piger i gruppen.   
 
Spring: 
Der er ikke nogen organiseret springgruppe; 
Men der trænes jævnlig i stang-, højde- og længdespring. 
 
Sprint 
Er en stor gruppe med flere end 20 atleter. Med pæn tilgang af nye atleter. 
 
Mangekamp 
En ny lille gruppe som træner med i speciel gruppernes træning. 

Masters. 

 

Alle grupperne er meget forskellige i alder og niveau; men virker alligevel 

rigtigt godt.  



Trænerne gør et kæmpe arbejde med begyndere og med elite atleter, uden at  

slække på kvaliteten. 

 

Klubben har forskellige store problemer der skal adresseres i 2019: 

- Antallet af medlemmer skal stige. 
- Flere skal på trænerkursus. 
- Flere forældre skal aktiveres, så vi kan opretholde serviceniveauet i vores 

arrangementer. 

…………………………………………………………….. 

Årsberetning 2018. 6-13 årsgruppen. 

Vi startede udesæsonen mandag efter påske. Inde da, havde vi reklameret 

på skolerne i Skive by om vores tilbud, hvilket resulterede i nye medlemmer i 

7- 9 årsgruppen. Der var ca. 50 børn i 7-9 årsgruppen i år, børnene trænede 

hver mandag og træningen var en blanding af leg, grundtræning og atletik. 

Det er vigtigt for os, at de små atleter, synes at det er spændende og sjovt at 

gå til atletik. Hen over sæsonen var der ca. 5 stævner, som blev afholdt i 

nordvest regionen. Vi afsluttede denne gruppe med NVJ – mesterskab i 

Skive. Stævnet var søndag den 30. september og mange fik fine medaljer og 

dagen forløb godt. 

10-13 årsgruppen bestod i år af ca. 25 atleter. Gruppen trænede hver 

mandag og torsdag fra 16.30-18. Atleterne var til en del NVJ stævner, 5 af 

vores atleter blev i år udtaget til regionsholdet.  Ligeledes deltog de 12-13 

årige i vestedanske holdmesterskab for mix. hold. For denne gruppe sluttede 

udesæsonen også med NVJ medalje stævne den 30. september 

Vinter træningen har også haft god tilslutning, hvor der trænes 2 gange om 

ugen. Atleterne er gode til at gå til atletik, de ser ud til at de kan lide at gå til 

atletik og de er også gode til at slå deres PR.  



Sidst på året startede 3 af klubbens ungdomstræner med at uddanne sig til 

ungdomstræner, hvilket de færdigøre i januar 2019. Det sætter vi stor pris på 

 

Skive d. 15. januar 2019. På Atletikudvalgets vegne.  

Jan Gram 

 

 


