
Atletikafdelingens beretning for 2019. 

Denne beretning vil kun sporadisk 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. 

 

Men; vi er udfordret af andre klubber, som også har opnået at få atletikhaller. DAF vil gerne 

afprøve alle muligheder og bl.a. derfor, har vi været nødt til afgive DM Senior til Odense og flere 

andre stævner til Randers. 

I 2019/2020 har vi sagt nej tak til flere arrangementer, også fordi vores hjælperkorps har været 

udfordret i mange år, så nogle derfor har bedt om pause i opgaverne.  

Økonomisk betyder det selvfølgelig manglende indtægter; men også større udgifter, når vi skal  

transportere atleter og trænere til andre steder i landet end Skive. 

 

Børne/ ungdomsafdelingen har i årets løb heldigvis fået fremgang i årgangene 10-11 år og  

12-13år.  

Sidste vinter var der kun ca. 10 atleter som kom fast til træningerne; men der har heldigvis været 

stor tilgang i sommerens løb og fremgangen er fortsat henover efterår og vinter.  

Der kommer også flere fra oplandet, så det er positivt. Vi vil jo gerne fortsat have tilgang.  

Tilgang af aktive kræver også flere faste trænere. Pt går det ok med antallet af trænere; men vi 

kan nemt blive udfordret.  

Vi arbejder fortsat stort set med alle discipliner. Vi gør vores bedste og håber at vi kan få etableret 

lokale kurser, både for nuværende og nye trænere.  

Vi har ikke været så stærkt repræsenteret til stævner, da mange af de unge atleter er lidt 

tilbageholdende; Men vi opfordrer dem til at komme afsted til så mange stævner som muligt. Især 

de lokale stævner i Skive, Stoholm, Viborg, Rødding, Holstebro og Herning. De som tager afsted 

til stævner klarer sig dog ganske fint. Så overordnet set går det ganske godt i gruppen. 

14+ 

Vi har en gruppe unge atleter som træner regelmæssigt. Mest sprint og mellem/lang, 

kast og spring fylder ikke så meget i træningen. Trænerarbejdet i de tekniske øvelser kræver mere 

tid, så en træner kan ikke tage sig af alt for mange elever, så de trænere vi har, kunne godt bruge 



noget støtte. Til orientering så kan forældre som vil være hjælpetrænere sagtens blive beskæftiget 

i klubarbejdet.   

Det er ejendommeligt at i løbe- og i kastegruppen er pigerne dominerende. Der er ikke ret mange 

drenge som vil løbe og kaste. Det plejer at være omvendt 

F.eks. har der i 2019 været flest udfordringer for 14+ i kast. Der er en lille gruppe piger der har 

trænet hammer og diskos mandag, onsdag og fredag; men desværre ingen drenge. I vinter har der 

været 4 piger til kugletræning om fredagen. Desværre er der kun kastetræner i nævnte 3 kast.  

SAM mangler lige nu en træner for dem der gerne vil kaste spyd. 

Der har i løbet af året været arbejdet på en bedre fordeling af trænerkræfterne, så situationen er 

måske ved at blive lidt bedre. 

Resultatmæssigt har året ikke været særligt godt. Vi har følgende mestre: 

Noah Meissner - 400 m. hæk 60,74 - D17 DMU ude 

Jeppe Risvig - 5000 m. 15.58.75 - D19 DMU ude.  

Emil Mader Kjær - 100 m. 10,71 - D22 DMU ude 

Vi har også haft udtagelser til juniorlandshold. 

 

Masters Resultater: 

Jan Hybner-Pedersen 1500 m. 4.50.87 - M 55-59 år DM ude 

Jan Hybner-Pedersen 3000 m. 10.30.70 - M55-59 år DM inde 

Erling Jørgensen 2000 m. forh. 9.32.44 og 200 m. 30,72 - M 60 - 64 år DM ude 

Jacob Møller Iversen 800 m. 2.54.63, 1500 m. 5.38.63 og 3000 m. 12.17.06 - M35-39 år DM inde 

Henry Andersen - højdespring 1,14 m. og trespring 6,32 m. - M85-89 DM INDE 

Henry Andersen - EM INDE - højdespring 1,07 m. og trespring 6,59 m. - M85-89 

Henry Andersen - VM INDE - Højdespring 1,17 m. - M85-89 

Børge Færk - DM på Marathon 4.16. - M80-84 

Altså igen flere Masters medaljer end ungdoms- og seniormedaljer. 

Når man kigger på Statletik har vi ikke særlig mange hits. 

Vi har tydeligvis en forholdsvis 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.  

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. 

Vi vil prøve, om vi i fremtiden kan udnytte de resurser vi har, noget bedre. Måske bryde de meget 

fastlåste gruppen en smule op, således at de enkelte atleter, som ikke er rene sprintere, kastere 

eller løbere, efter en fastlagt træningsplan vil kunne cirkulere i grupperne og modtage kvalificeret 

træning i flere øvelser. Dertil kan vi måske også entrere med gæstetrænere. Det vil gavne f.eks. 



mangekæmpere.    

Vi har planer om igen at deltage i Skole OL og i atletikskole, og ved en målrettet indsats, at 

interessere flere til at deltage i atletik.  

 

Skive d. 23.01.2020 

Jan Gram 

Atletikudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 


