
   
 

   
 

Skive AM Triathlon – formandens beretning 2019 

Ja så gik der endnu et år i Skive AM Triathlon. Som de fleste nok bemærker, føles det som om årene bliver 
kortere for hvert år der går, selv om kalenderen stort set har samme antal måneder, dage, timer og 
minutter, det må være en tegn på, at man har haft nok at se til, og nu kan se tilbage på 3 år som 
udvalgsformand for Tri. 

 2019 har igen budt på mange stævner og arrangementer i ind- og udland. Vi startede året med en klubdag i 
marts måned, som efterhånden er blevet en tilbagevendende begivenhed. På klubdagen havde vi, til forskel 
fra andre år, ikke én udefra til at holde foredrag. Til gengæld trak vi på medlemmernes resurser, inden for 
løb, svømning, cykeltræning og ikke mindst på Jens Gregersen, som gav et godt foredrag, om hvordan 
kroppen omdanner energi til musklerne, og hvad der sker, når vi når syrergrænsen.  

Klubmesterskabet valgte vi i år at afholde som en Tri-cup, med 5 afdelinger, sammen med 2 afdelinger fra 
motionsafdelingens serieløb. Opbakningen til stævnet fra egne medlemmer havde vi håbet var større, da 
fremmødet til en del af løbene kun var et par stykker. Under årsmødet gav flere medlemmer skylden på 
datoerne, at nogle af løbene lå tæt på helligdage og i weekender. I 2020 vil vi prøve at lægge flere af løbene 
på hverdagsaftner. 

Starten af april måned bød på træningstur til Harzen, torsdag eftermiddag pakkede vi bilerne og stak 
snuden sydpå, omkring 10-tiden om aftenen ankom vi til Braunlage, med et enkelt længere pitstop på 
autohof, hvor vi indkvarterede os i 3 lejligheder 15 mand. Fredag, lørdag og søndag formiddag bød på hård 
cykeltræning, med masser af højdemeter. Vejret viste sig fra sin pæne side, fredag formiddag var til dels 
overskyet og kold, til gengæld havde vi solskin de to sidste dage, og temperaturen om eftermiddagen kom 
over de 15 grader. Første par dage kørte vi i fælles flok ud i moderat tempo hvor alle kunne være med, 
omkring middagstid holdt vi spisepause, og herfra delte vi os i to hold - flokken som vil give den maks gas op 
ad bjergene, og dem der ville tage det mere stille og rolig.  Om aftenen tog vi i samlet flok ud at spise. 
Morgenmad havde vi selv købt ind til. Efter tur hjemkomst om eftermiddagen, købte vi kager hos den lokale 
bager - vi skulle jo nødig risikere at gå sukkerkold til dagen derpå!  

2019 holdt vi for første gang en grillaften en torsdag i juli måned inden sommerferien, en lille hyggelig 
sammenkomst på Lyby strand, hvor vi havde bestilt mad hos Højslev slagter, og alle fra klubben havde 
mulighed for at deltage med en lille egenbetaling til mad, resten af udgifterne afholdt klubben. Inden 
grillpølserne blev smidt på grillen, var der arrangeret fælles svømmetur ud fra Lyby badebro, med eller uden 
våddragt. 

Klubmesterskabet: 

Klubmesterskabet blev i år den samlede vinder af vores Tri-cup fordelt over 5 afdelinger, hvor de 3 
bedste sammenlagt blev vinderen. Vinderen på mændenes side var næsten givet på forhånd, uden 
nærmere præcisering Torben Brendholdt. På Kvindesiden var der ingen der deltog 

Stævner 

Igen år har klubbens medlemmer deltaget i en masse stævner rundt i landet, blandt andet er 
Flugten til Hvalpsund 1/4 efterhånden blevet en blevet en fast del af stævneprogrammet, for en 
stor del af klubbens medlemmer. Ellers blev der kørt Herning Challenge 1/2, Aalborg ½, 1/4, 
Silkeborg ½, 1/4, Ironman København, plus en del andre stævner rundt om i landet. 

Skive Løbet Triathlon  

Igen i år afholdte vi et tristævne under Skiveløbet, hvor vi fik mange gode tilbagemeldinger fra 
deltagerne, at de var godt tilfredse med afviklingen af stævnet. Dog kunne vi godt havde tænkt os, 
at der var kommet flere deltager, og vi havde håbet på ca. 100, men der kom kun 52 til start. 



   
 

   
 

Sidste år fik vi midler af DGI og DIF’s foreningspulje til køb af svømmebøjer, så Hardy Winter satte 
sig ned igen i år for at søge midler. Han må havde skrevet en fin ansøgning, for DGI og DIF gav 
thumps up til at vi kunne få betalt alle udgifter, til køb af oppusteligt telt med klub logo. Med teltet 
har vi fået en bedre visuelt effekt til at vise vores tilstedeværelse som klub. Hanne-Marie fik skaffet 
rigtig mange fine lodtrækningspræmier fra byens handelsdrivende, og en stor tak til dem alle 
sammen, at de vil støtte op omkring vores stævne. Til sidst og ikke mindst, vil jeg give en stor tak til 
alle dem der var med til at give en hjælpende hånd, uden dem havde vi ikke kunne afvikle et godt 
stævne for alle deltagerne. 

 

Aktiviteter 2020 

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

• Klubmesterskab med 5 stævner fordelt ud på året 

• Skiveløbet 

• Træning på MTB og racer 

• Løbetrænings kurser 

• Svømmeundervisning 

• Klubtur til Harzen 

• Klubdag 

Følg med på vores Facebook side mht. til aktiviteterne! 

 

Udvalgsformand 

Niels Peter 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


