
Atletikafdelingens beretning for 2016 

 
Denne beretning vil ikke omtale enkeltpersoner og enkeltresultater, alt dette kan man se på 
hjemmesiden; men i mere generelle vendinger pege på gode og mindre gode ting og forhold i 
klubbens liv. 

 
Skive AM har de allerbedste træningsfaciliteter både sommer og især vinter. 
Vi har alle muligheder for at 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. 
 
Klubben holdt for første gang Skole OL i maj 2016. Stævnet blev skudt i gang ved at den 
”Olympiske ild” og det Olympiske flag blev båret ind på stadion af nogle af klubbens aktive.  
250 elever fra 7. årgang fra skoler i både Viborg og Skive havde meldt sig til. Der blev kæmpet i løb, 
spring og kast. 
Mange hjælpsomme SAM ‘er, fik dagen til at gå op i en højere enhed og solen skinnede fra en 
skyfri himmel. Så alle de unge hyggede sig på stadion. Både Niels Nygaard og Morten Munkvad fra 
DAF aflagde stævnet en visit. Stævnet var flot dækket i både Radio Skive og i Folkebladet. 

I den første uge i skolernes sommerferie var der igen atletikskole. En flok af klubbens nuværende 
og tidligere aktive var klar på at tage opgaven som trænere i 3 dage.  
Atletikskolen endte med at få et rekord højt antal deltagere. Hele 41 meldte sig til og der måtte 
siges nej til nogle. Børnene havde nogle sjove dage, hvor de gennem leg og forskellige 
konkurrencer fik brugt kroppen. 

I 2016 har Skive AM har opnået 16 Danske Mesterskaber: 
     Hos masters har 1 person opnået 5 Danske Mesterskaber 
     Hos masters har 2 personer opnået 2 Nordiske Mesterskaber 
     Hos 14 til 19 år (alle inkluderet) har 4 personer opnået 7 Danske ungdoms Mesterskaber. 
     Hos Senior (alle inkluderet) har 2 personer opnået 4 Danske Mesterskaber. 

Vi har tydeligvis en meget lille og smal elitegruppe i ungdoms- og voksenatletikken. 
Og vi har i det hele taget, alt for få piger/kvinder over 15 år i klubben. 
Skive AM har meget flotte resultater i nogle øvelser, og mindre gode eller slet ingen resultater i 
andre øvelser.  
Trods alt er det blevet til:  
    Klubrekorder: 24 
    Danske Ungdoms Rekorder: 4 
 
Det er tydeligt at den store deltagelse i træningen til hverdag, er i de øvelser hvor der er træner 
tilstede. Og at resultaterne også kommer fra disse grupper. 
Selv om Skive AM er heldig at have flere trænere end mange tilsvarende klubber fra mindre 



provinsbyer, så er klubbens trænerteam for den største del på vej mod ”Sidste salgsdag”. 
Hvis vi skal have forhåbninger om fremover at have en klub på et rimeligt plan, SKAL vi finde en 
måde at få nye yngre trænere.  
 
I en del øvelser har vi meget få eller ingen aktive, og i det hele taget meget få atletikaktive piger. 
I Ungdomsafdelingen er det modsat, her er der en kort gennemgang: 
Vi startede ude sæsonen mandag efter påske. De unge atleter er delt op i 2 hoved grupper. 6-9 år 
og 10-13.  
I 6-9 års gruppen var der hele sommer sæsonen ca. 80 atleter. Børnene trænede hver mandag og 
træningen var en blanding 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 mulighed for de 
mindste at komme med til ca. 5 stævner. Dette er vores største gruppe, og her hersker en 
fantastisk stemning. Vi afsluttede denne gruppe med NVJ – mesterskab i Skive. Stævnet var lørdag 
den 24. september og mange fik medaljer. 

For 10-13 års gruppen startede sæsonen med en weekend tur til Hvide Sande, hvor vi var til 
nålestævne. Igen i år var turen rigtig god. Vi hyggede os med de andre klubber og opnåede fine 
resultater. 

I denne gruppe var der ca. 50 atleter. Vi trænede hver mandag og torsdag fra 16.30-18. Der udover 
var vi til en del NVJ stævner. Sæsonens højdepunkter var for de atleter der var udtaget til 
regionsholdet, her vandt atleterne fine medaljer. Ligeledes deltog de 2 skive hold i vestedanske 
holdmester skab i mix hold, her blev det til sølv (ud af 7 hold) til de 10-11 årige og bronze til de 12-
13 årige (ud af 11 Hold). Ligeledes for denne gruppe sluttede udesæsonen med NVJ medalje 
stævne. Vinter træningen har også haft god tilslutning. 
  

Lad os finde vejen til at beholde alle disse unge mennesker i klubben i årerne fremover, det vil løse 
mange af vores små dagligdags problemer. F.eks. at kunne deltage i Landsturneringen med folk på 
alle pladser. Det er kun nogle få hold (fra universitetsbyerne i Danmark) som kan stille fuldt hold i 
Landsturneringen, alle vi andre klubber har problemer. Skive AM klarer sig fint imellem alle øvrige 
hold, og for de bedste af vores atleter er der mange fine konkurrencer. 

Men, hvis vi fortsat, med mening, skal deltage i Landsturneringen, bør vi kunne dække hele 
øvelsesspektret, og der skal være mulighed for træning i alle relevante øvelse mindst en gang om 
ugen, helst mere. Derfor skal vi have trænere/hjælpetrænere i flere øvelser end vi har i dag. Ikke 
absolut uddannede trænere; men nogen som, ud fra egne erfaringer, vil påtage sig opgaven og 
forhåbentlig vokse med den. Efterfølgende kan vi så tale om træneruddannelse i DAF, og/eller 
lokale kurser i enkelte øvelser. 
Dansk Atletik Forbund har i 2016 haft den største deltagelse i de sidste 10 år, med hensyn til 
træneruddannelser. (Over 10.000 kursustimer) Desværre har Skive AM ikke bidraget meget i 2016. 
Det må vi kunne gøre bedre i fremtiden.  

 
Skive d. 15. januar 2017. På Atletikudvalgets vegne.  
Jan Gram 


