Skive AM Triathlon – formandens beretning 2017
Mit første år som udvalgsformand for Skive AM Triathlon, har for mit vedkommende været en
læringsproces, et år hvor jeg har skulle sætte mig ind i, hvad det vil sige at være formand, og at
man er den der i den sidste ende har ansvaret for, hvilken vej vi som klub vælger at bevæge os hen
imod, her har jeg fået en stor hjælp fra tidligere formand Peter Svendsen, som nu sider medlem af
udvalget, plus de andre medlemmer af udvalget. Medlemsantallet har lagt på omkring de 55 – 60
medlemmer, det er nogenlunde samme leje set over de sidste par år.
Bjarne Thomsen har valgt at stoppe i udvalget, efter mange år som både formand og
udvalgsmedlem, derfor vil vi godt sender en stor tak, fra hele klubben for hans virke og
arrangement i klubben gennem årene.

Svømmetræning
Svømmetræningen har vi kørt videre med i 2017, med træner på hver mandag, Marcus er stadig
vores hovedtræner, der søger for fællestræning hver mandag. I efteråret har Marcus og mig selv,
været på et to dages DGI grundkursus for svømmetræner. Planen er at vi vil prøve at sætte mere
fokus på svømmedelen, at vi kan tilbyde medlemmerne en mere fokuseret svømmetræning, hvor
jeg mere vil være den der tager de enkelte svømmer ud, og fokusere på at gå deres teknik
igennem, og komme med anbefalinger på fokusområder, og dertil passende øvelser. Til det har vi
fået indkøbt en undervandskamara, for at bedrer kunne se kropsposition og bevægelser under
vandoverfladen, plus det at man ved selvsyn kan se sine fejl, giver en bedrer forståelse for den
enkelte svømmer.

Klubmesterskabet
M88 afviklede igen i år triathlonstævne, som vi valgte at bruge til vores klubmesterskab.
Klubmester 2017 blev Therese Helk Olesen og Rune Kristensen. Pokalen for årets aktive/leder går
til Hanne-Marie Sieg Sørensen for at vinde DM i hendes aldersgruppe.

Stævner
2017 bød igen på en masse stævner for en del af medlemmerne, både lange og korte distancer.
Året startede ud med Holstebro 1/6, som en af de første på året, derefter Tri ved søen med flere
distancer over 2 dage, hvor der deltog en del medlemmer. Herefter kom turen til Flugten Fra
Hvalpsund, stævnet er efterhånden ved at værer en tradition, da en stor del af klubben stillede op
til start, vi vandt blandt andet en 3 plads for bedste klub, Peter Dahl vandt en flot 3 plads i
aldersgruppen H40. Peter Dahl udmærkede sig igen senere på sæsonen, ved at vinde på den lange
distance til Thor Beach Triathlon, nok den allerhårdeste jernmand i Danmark pt. En anden der
udmærkede sig i år, var Hanne - Marie Sieg Sørensen, der vandt DM sammenlagt i hendes
aldersgrubbe 60-65år, Kravet var at stille til start minimum tre DM-stævner. I det sidste stævne
der blev kørt i Challenge Fredericia på Ol distancen, der både var DM og nordiskmesterskab, vandt

hun stævnet, så hun nu også kan kalde sig nordiskmester på OL-distancen 2017. Freddy Hansen fik
kørt en flot 3 plads hjem til ½ jernmand i Jels i aldersgruppen H40.

Skive Løbet Triathlon
Igen i år afviklede vi stævne under skiveløbet, og vi var specielt glade for vores nye lokalisation på
Strandtangen, at vi nu kunne benytte fjorden til svømmedelen i stedet for åen. Selv om vi nu
kunne bruge fjorden, gav det desværre ikke flere deltager ind året forinden, men vi fik næsten kun
positiv respons tilbage fra deltagerne, så vi håber at det kan hive lidt flere med til næste år, da vi
har valgt at afholde i 2018, plus det at vi har søsat nye tiltag for markedsføring. Til sidst og ikke
mindst en stor tak, til alle de frivillige der gav en hjælpende hånd med, uden dem ingen vellykket
stævne.

Aktiviteter 2018
I det kommende år har vi en række nye gamle tiltag / arrangementer i vores afdeling.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkeltstart
Skiveløbet
Træning på MTB og racer
Løbetrænings kurser
Svømmeundervisning
Udendørssvømnings kurser (Skiveløbet)
Klubturer
Focus på den enkeltes medlems tekniskeudførelse af crawlsvømning (brug af indkøbt
undervandskamera)
Klubdag

Følg med på vores FB. side mht. til aktiviteterne
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