
Beretning, juni 2021.  
 
Når vi normalt har ordinær generalforsamling i klubben, plejer vi at kunne se 

tilbage på det, der er sket i et kalenderår. Sådan er det til fulde denne gang. 
Sidste ordinære generalforsamling var den 23. januar sidste år, og det er ca. 17 

måneder siden. 
 

I marts sidste år kom Coronaen, som i høj grad satte sit præg på hverdagen, 

også i Skive AM. 
Inden 12. marts nåede vi at afvikle enkelte arrangementer, bl.a. indendørs DM 

for ungdom. For 13. gang i træk. 
 

Herefter blev alt lukket ned. Alle faciliteter blev lukket, kluborganiseret udendørs- 

og indendørs træning blev lukket ned osv. Herefter organiserede mange selv 
deres træning i det omfang det var muligt – alene eller sammen med andre. 

Efter nogle måneder, blev der lempet på mange restriktioner – og så gik der 
endnu nogen tid, og restriktionerne blev strammet igen. 

De mange vintermåneder og nogle forårsmåneder var især trælse for jer, der 

tørstede efter at træne indendørs – Slut med træning i Spar Nord Arena som lå 
lige der, kæmpestor og med god mulighed for stor afstand. Slut med træning i 

motionsrummet. Slut med svømmetræning i KCL (KCS). Efter retningslinjer 
udstukket af myndigheder og udmøntet af forbund, var der ganske få, med 

træner, som kunne træne indendørs. 
Selvfølgelig var vi nødt til at følge de retningslinjer der blev givet af 

myndighederne, og dernæst af vore egne forbund. 
 

Heldigvis er vi ved at være tilbage ved normalen, og bl.a. derfor kan vi afholde 

en ”fysisk” generalforsamling. Og vi kan træne sammen i større grupper – stadig 
med afstand, håndhygiejne og respekt for smittefaren. 
 

2020, og 2021 indtil nu, har derfor budt på varierede muligheder for træning, og 

vi har stort set ikke kunnet afvikle nogle arrangementer (stævner, møder, 
klubture, efterårsfest og sociale arr.). 

I den enkelte afdelings beretning kan dog læses, at der alligevel er sket en hel 
del. På en række områder har Covid-19 også betydet, at der er blevet tænkt og 

udviklet nyt, eller videreudviklet på noget eksisterende – virtuelle møder, 
virtuelle løb, Gps o-løb mm. 
 

I pressen og fra forbundene, Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har vi gentagne gange kunnet høre, at 

den lange nedlukning af idrætten på rigtig mange måder rammer idrætten og 

idrætsklubberne hårdt. 
Hvis vi et kort øjeblik ser bort fra, at vi kun i begrænset omfang har kunnet 

træne, holde møder mm., hvilket jo bestemt er træls nok, så kom vi rigtig 
fornuftigt ud af 2020. 

Hvis vi lige ser bort fra Skiveløbet, som jo er støtteforeningens afdeling, så kom 
vi ikke til at aflyse større arrangementer, og dermed heller ikke væsentlige 

indtægtsgivende arrangementer. Fordi altid var lukket ned, sparede vi til 
gengæld nogle udgifter. Vi har ingen lønudgifter, og vi er ikke afhængige af 

entréindtægter og omsætning i forbindelse med jævnlige hjemme arrangementer 
mm. Økonomisk er vi kommet fornuftigt ud af 2020. 
 



I 2020 var den 1. januar fristen for betaling af kontingent. Så da Coronaen ramte 
i marts havde alle betalt deres kontingent. I 2020 havde vi fire medlemmer mere 

end i 2019! 
 

Der var ingen medlemmer i SAM som spurgte, om det var muligt at få en del af 
sin kontingent tilbage. I forhold til denne problemstilling var forbundene også 

hurtigt ud med en præcisering af, at den kontingent man betaler til sin klub eller 
forening, den betaler man for sit medlemskab, og til det medlemskab knytter sig 

både goder og forpligtelser. Klubben er os alle. 
Modsat eksempelvis et kommercielt center, hvor der betales for mere eller 

mindre afmålte goder/timer o.lign. 
 

De første måneder af 2021 ser lidt anderledes ud. 

På atletiksiden havde vi søgt om at få tildelt DM inde for ungdom (for 14. gang i 
træk). Vi blev tildelt mesterskabet, og håbede længe, sammen med Dansk 

Atletik, at det kunne gennemføres. Desværre gik det ikke sådan. Det var heller 
ikke muligt, at gennemføre de indendørs træningsstævner, som vi plejer. 

Disse stævner og DM inde har i nogle år givet en nettoindtægt på knap 130.000 

kr. årligt. 
I januar søgte vi Corona hjælpepuljen om støtte til at få dækket denne tabte 

indtægt. I maj fik vi besked om, at vi er bevilget ca. 90% af beløbet (113.000 
kr.). 
 

På et tidspunkt i 2019 besluttede vi, at betalingsdatoen for kontingent fremover 
(fra og med 2021) skulle være den 1. april, og ikke længere den 1. januar. 

Her knap 2½ måned efter 1. april kan vi se, at primært atletik og motion er 
noget bagefter sidste år medlemstal (se nedenfor). 

Det er først nu, vi begynder at nærme os normale træningsforhold og nærme os 
muligheden for at mødes, så jeg håber, at vi over tid arbejder os tilbage til et 

mere normalt niveau. 
Mht. ungdomsatletikken så er der netop for nylig uddelt foldere på skolerne, og 

den 28., 29. og 30. juni er der sommerskole på stadion. Alt sammen initiativer 
der plejer at få mange børn og unge til atletik. 

 

Hvert år, når jeg skal skrive beretning, kigger jeg tilbage i tidligere års 
beretninger. Således også i år. Jeg har ovenikøbet valgt at medtage de sidste fire 

års beretninger i deres helhed. Dermed afslører jeg også en vis genbrug – ind 

imellem måske lidt omskrevet       

De kan bruges som et lille tilbageblik, og samtidig kan de også bruges som en 

slags evaluering af det, der er blevet nævnt i beretningerne. 
 

Hvordan går det med nogle af de udfordringer, der over tid er blevet nævnt, 

nogle flere gange? 

Typen af udfordringer er forskellig fra afdeling til afdeling, og det er også 
forskelligt, hvor aktuelle og akutte de er i den enkelte afdeling. 
 

I det store og hele har vi en rigtig velfungerende klub, som hviler på et solidt 
fundament. Vi har rigtig gode faciliteter, ude som inde, vi har en god økonomi, vi 

får gennemført træningen, arrangementerne, stævnerne, vi lægger billet ind på 

arrangementer, mesterskaber mm. 
Men der er for bestyrelsen at se nogle udfordringer, og hvis vi skal udøve 

”rettidig omhu”, og det skal vi, så er de nogle ting, vi skal tage fat på nu og 



forholde os mere konkret til. Som nævnt tidligere så er mange af udfordringerne 
forskellige fra afdeling til afdeling, også i forhold til omfang. 

 

 
• Rekruttering af personer som har lyst til at give sig i kast med det at være 

træner og instruktør. Tidligere trænere som vi kan få med igen? Finde nye. 
• Fokus på uddannelse. Overblik over de kursustilbud der er. Hvilke kurser kan 

vi evt. etablere her i Skive? Hvilke kurser har vi behov for? Hvordan finder vi 
personer, som har lyst til at deltage i kurser? Der skal være nogle, som har 

fokus på dette område, og som tager hånd om alt det administrative. 
• Ud over fokus på rekruttering af trænere og instruktører, er vi også nødt til at 

arbejde med rekruttering af flere personer, som vil arbejde med den øvrige 
del af det at drive en klub. Det være sig kurser (som nævnt), fokus på 

medlemstilgang og fastholdelse af medlemmer, tænke fremtid og visioner, 
tænke i sponsorer, arbejde med ansøgninger, forholde sig til strømninger i 

tiden og til mange af de tilbud der er, vedligeholde hjemmeside mm. 
• Vi er ved at have en rimelig høj gennemsnitsalder flere steder i klubben, og 

her vil jeg tillade mig også at nævne skiveløbsorganisationen. Det er jo også 

rekruttering – og bydende nødvendigt, at vi finder nogle som over tid vil tage 
over, og aflaste/afløse nogle af os (mange) som er oppe i alderen. 

• Befolkningssammensætningen i kommunen. I de kommende år bliver der 
væsentlig færre børn og unge, og væsentlig flere ældre. 

• Skive som eliteidrætskommune, og Skive AM (atletikken) som en af de 4-5 
prioriterede klubber. Dette samarbejde kræver også visioner og at vi er 

målrettede. 
 

Som nævnt har vi et godt fundament, og vi er ikke på hælene – men vi skal i 
gang med det ovenstående. 

 
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle jer, som yder en frivillig og ulønnet 

indsats for klubben. 
Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 

og stævner, for hjælp ved store arrangementer, og for samarbejde på tværs af 

afdelinger. Og ikke mindst i hele denne Corona periode. 
Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og 

aktiviteter. 
Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, 

samt gode vilkår for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt 
samarbejde her på stadion. 

Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket 
m.fl. for godt samarbejde. 

Tak til SparNord Arena for et godt samarbejde. 
Tak til alle for godt samarbejde internt i klubben. 

 
Karsten Malte Sørensen, fmd. 
 

  
 

 
 
 

 



Skive Atletik- og Motionsklub 
medlemstal 2012 til 2020, hentet fra CFR registret. 

  
Atletik Motion o-løb Triathlon rulleskøjte 

Sum incl. 
rulle 

Sum excl. 
rulle 

2021 
pr. 5. juni 

72 168 22 48 0   310 

2020 113 278 28 56 0 475 475 

2019 120 264 28 59 0 471 471 

2018 131 267 27 58 0 483 483 

2017 126 288 27 61 0 502 502 

2016 185 315 27 62 0 589 589 

2015 467 22 62 9 560 551 

2014 547 20 37 18 622 604 

2013 562 21 34 20 637 617 

2012 611 17 29 11 668 657 

 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Beretning, januar 2017.  
 
2016 - klubbens 40 års jubilæumsår - er nu lagt bag os. For lige at dvæle lidt ved 

jubilæet, så synes jeg, at det har været et godt jubilæumsår. Det blev markeret 

ved en aktivitetsdag, hvor vi gav smagsprøver på vore idrætter, og der var 
kagemand i metervis. 

Vi fik afholdt en kanon jubilæumsfest her på stadion, en fest med 181 glade 
medlemmer/gæster. Alle afdelinger var godt repræsenteret, og det var dejligt, at 

så mange af klubbens unge medlemmer også var med. Og tidligere medlemmer 
var med, og medlemmer der ikke er så aktive mere var med. Jeg håber, at vi 

igen til efteråret, og fremover, kan samle så bredt et udsnit af klubbens 
medlemmer til fest - og gerne lige så mange. 

Receptionen i december var ikke mindre succesfuld, og jeg tror, at der i løbet af 
dagen kom omkring 200 gæster. Der var rigtig mange medlemmer, og tidligere 

medlemmer, til stede. Der var byrådspolitikere og embedsmænd, der var 
sponsorer, der var pressen m.fl. Et fremmøde der afspejler den brede opbakning, 

der er til klubben, og, vil jeg hævde, den respekt klubben nyder. Jeg vil gerne 
sige tak for de gaver vi fik til receptionen - Tak til SparNord for 3 x 3.000 kr. til 

et rejselegat, og tak til bilforhandler Dahl Pedersen for den flotte pengegave. 

Prikken over i’et var den flotte ”udstilling” af scrapbøger og billeder, som vi kan 
takke Jens Jørgen Kofoed for. 

Stor tak til alle jer, der lagde tid og kræfter i jubilæumsarrangementerne ☺ 
 

Året har stået i jubilæets tegn, men der har, sædvanen tro, været stor aktivitet 

gennem hele 2016. Meget af den aktivitet vil den enkelte afdeling sikkert komme 
ind på. Alligevel vil jeg gerne berøre noget af det, der er sket i årets løb. 
 

Motionsafdelingen arbejder flot og stabilt med mange til de ugentlige 
træninger, og mange dedikerede instruktører. Initiativet ”fra Sofa til 5 km.” er en 

succes, og der er netop startet et nyt hold med næsten 30 deltagere. Der er, 
sammen med kommunen, indviet træningsstationer i skoven. Og meget mere. 



 

Orienteringsafdelingen er også meget aktiv, læs blot Gert’s beretning. Der er 

samarbejde med andre klubber. Der er korttegning og ajourføring af kort. Der er 
lavet løb i samarbejde med Trial Runners, og så er der ikke mindst afviklet rigtig 

mange familieorienteringsdage, og bliver det igen i 2017.  
De mange arrangementer og initiativer afspejler sig ikke rigtigt i antallet af 

medlemmer, hvilket kan undre. 
 

Triatlonafdelingen arbejder også stabilt og godt, og har gennem de senere år 

markeret sig i forbindelse med Skiveløbet. De fleste, om ikke alle, medlemmer i 
afdelingen er selv aktive, og det kræver mange træningstimer, at være aktiv i 

den idræt. 
På sigt vil nogle af medlemmer måske trappe lidt ned, og forhåbentlig stadig 

være medlemmer af klubben. Måske bliver der så tid og overskud til yderligere 
aktiviteter og initiativer. 
 

Atletikafdelingen ligger bestemt heller ikke på den lade side. Også her er der 
rigtig mange instruktører og trænere i aktivitet flere gange om uge, ja næsten 

dagligt, året rundt. Om sommeren på stadion og om vinteren i Spar Nord Arena. 

Der er børnetræning og der er ungdoms- og seniortræning i de mange 
discipliner. 

Ved siden af træningen er der planlægning og afvikling af de mange stævner hen 
over året, med de to indendørs DM-mesterskaber som flagskibene. Skole OL skal 

også nævnes, og det kommer igen i år. I den danske atletikverden er vi kendte 
for at afvikle stævner og mesterskaber på højt niveau. 

Ved de store stævner, er det bl.a. en fornøjelse, at mange medlemmer fra alle 
afdelinger, ikke mindst fra 60+ gruppen, er med til at hjælpe. Det at vi i den 

grad kan løfte i flok, er noget mange andre klubber nikker anerkendende til, og 
nok også misunder os lidt for. 
 

60+ er ikke en afdeling i klubben, men en gruppe af medlemmer, som har stor 

betydning for klubben. Mange af jer der er en del af 60+ er en uvurderlig hjælp i 
forbindelse med arrangementer og stævner i klubben. Der er ovenikøbet nogle, 

der træder til, når teaterkredsen har brug for hjælp ved forestillinger. 
Aflønningen for dette går i klubkassen. 

Jeg tror, det var Annette Nørgaard og Johannes Kudahl der for år tilbage tog 
initiativ til at starte 60+ gruppen. Som jeg husker det, var det i starten 

overvejende en mindre gruppe af personer, som primært hjalp med praktiske 
ting. I takt med at der også er kommet fokus på sociale arrangementer 

(kaffe/brød på stadion, foredrag og oplæg, udflugter m.m.) er 60+ gruppen også 
vokset. Jeg synes, det er positivt, at vi i klubben har en gruppe medlemmer 

(over 100 tror jeg) som på den måde imødekommer et behov for at være 

sammen og opleve noget sammen. Jeg ved også, at det giver nogle udfordringer, 
men jeg tror på, at de er i en kategori, hvor de kan løses. 
 

Et par gange i forbindelse med vore jubilæumsarrangementer slog jeg på, at vi 
skal være en ”vi klub”, ikke en ”dem og os klub”. Det siger jeg ikke, fordi jeg ser 

tendenser til en ”dem og os klub”, snarere tværtimod, men blot så vi ikke 
glemmer det. 

For nogle år siden, besluttede vi på en generalforsamling, at bl.a. valg til 

afdelingsudvalgene skulle tages ud af generalforsamlingen og fremover ske på 
afdelingsmøder forud for generalforsamlingen/årsmødet. Med det 

vedtægtsforslag der skal behandles på årsmødet, foreslår vi i ledelsen, at 



valgene til afdelingsudvalgene igen skal ske på årsmødet. Bl.a. synes vi, at det 
kan være med til at styrke det, at vi er én klub - ganske vist med flere 

afdelinger. Det at valgene sker på årsmødet gør også, at deltagerne på årsmødet 

får sat ansigter på de der vælges.  
 

Vi har en velfungerende klub, med positive medlemmer, mange 

instruktører/trænere og ledere, meget gode faciliteter, up to date udstyr og en 
god økonomi. 

Alene i 2016 har vi brugt næsten 200.000 kr. på udstyr og vedligeholdelse, og et 
pænt beløb på jubilæumsarrangementer. Trods det kommer vi ud af 2016 med et 

resultat næsten i balance. 

Jeg vil også nævne klubbens nye hjemmeside, som nu er ”kørende”. Det er en 
flot hjemmeside, og jeg ved, det har været et stort arbejde at komme så langt. 

Der er mange ting, der skal falde i ”hak”, og det har ikke hele tiden været lige 
nemt. Jeg tror, vi er der, hvor vi nu kan sige, at det er mindre justeringer der 

mangler. Det er kompetente og engagerede folk der arbejder med det, så der er 
kun grund til at glæde sig. Vi vil opfordre til, at alle afdelinger integrerer 

facebook på deres del af hjemmesiden. Brug hjemmesiden, gør den dynamisk, så 
vil flere og flere besøge den! 
 

Selv om der er al mulig grund til at gå fremtiden fortrøstningsfuld i møde, skal vi 

hele tiden være opmærksomme, og på forkant, i forhold til de udfordringer, der 
kan komme. 

Kigger vi rundt i klubben, og her vil jeg også tillade mig at nævne Skiveløbet, så 
er vi ved at have en høj gennemsnitsalder på instruktører, trænere og ledere. 

Det er ikke et problem i sig selv, men det kan blive det, hvis ikke vi har fokus på 
det, og i god tid får yngre kræfter ind. 
 

I forlængelse af det, skal vi også have fokus på, at vi får medlemmer på kurser - 

både indenfor instruktion/træning og ledelse. Vi skal benytte os af, at Skive 
Idrætssamvirke og skiveordningen giver mulighed for at få refunderet 75% af 

kursusudgifterne. 
 

Børnetallet har de senere år været faldende i Skive Kommune. I 1999 blev 
der i de fire S-kommuner født 686 børn. Det er faldet over årene, og nåede et 

lavpunkt i 2015 med 391 fødte børn. Heldigvis vendte det i 2016, hvor der blev 
født 431 børn. De små årgange kommer nu, og det skal vi være opmærksomme 

på i de kommende år. 
 

Gennem 2016 nævnte vi flere gange, at vi agter at afvikle 1-2 klubdage, hvor vi 

sætter fokus på klubben, herunder også de udfordringer vi står overfor. 

Den første klubdag skulle have været lørdag den 21. januar. Vi kunne være 
blevet en 30-35 deltagere, men desværre var der kun ca. 16 der meldte sig på 

banen. Flere meldte fra p.gr.a. manglende tid. 
Med indendørs atletikstævner, to kommende inde DM-mesterskaber, 

familieorientering, ”fra Sofa til 5 km.” m.m., må vi erkende, at vi er i en travl tid, 
og at det kan være svært at hive en ekstra lørdag ud af kalenderen. 

Vi har besluttet, at vi vil gå efter at afvikle klubdagen lørdag den 18. marts, og 
det vil der komme mere ud om. Klubdagen vil så måske blive fulgt op af en til to 

aftenarrangementer. 
 

Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, ud i alle hjørner af klubben, som yder en 
frivillig og ulønnet indsats for klubben. 



Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 
og stævner, for hjælp ved store arrangementer, og for samarbejde på tværs af 

afdelinger. 

Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og 
aktiviteter. 

Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, 
samt gode vilkår for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt 

samarbejde her på stadion. 
Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket 

m.fl. for godt samarbejde. 
Tak til SparNord Arena for et godt og tæt samarbejde. 

Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben. 
 

Også en tak til de jeg måtte have glemt. 

 
Karsten Malte Sørensen, fmd. 
 

 
 

Beretning, januar 2018.  
 
På årsmødet sidste år nævnte jeg bl.a. at vi nogle gange havde drøftet, at vi ville 

afvikle en eller to klubdage/klubaftener, hvor der skulle sættes fokus på klubben 
- Hvad går godt?  Er der noget vi skal droppe eller ikke lave?  Har vi visioner/nye 

tiltag? 
Først den 9. november fik vi afviklet denne klubaften. Det vil jeg komme ind 

på senere. 
 

Et lille tilbageblik på 2017 - Skive A.M’s 41. leveår. 
Om lidt vil den enkelte afdeling aflægge beretning, og komme ind på året der er 

gået, og på tanker og planer for fremtiden og 2018.  
Jeg vil derfor ikke sige ret meget om afdelingerne og deres aktiviteter. Jeg vil 

dog gerne give en velfortjent cadeau for det store arbejde, der bliver lagt i 
afdelingerne. For det daglige arbejde med planlægning, træning m.m., og for de 

mange stævner, aktiviteter og arrangementer der bliver afviklet hen over året. 
 

Motionsafdelingen afvikler træning flere gange om ugen året rundt. Der 
oprettes fortsat hold i ”fra sofa til 5 km.” - og det med succes er mit indtryk. I 

det sidste nyhedsbrev kan jeg desuden læse, at der er flere nye initiativer på vej. 
 

Når man læser det sidste nyhedsbrev fra orienteringsafdelingen (Gert) og 
deres beretning, står det klart for én, at der er gang i rigtig meget - og der er 

mange ideer og konkrete planer for det kommende år. 
Forhåbentlig vil de mange tiltag efterhånden også kunne ses på medlemstallet. 

Og så er der jo et jubilæum lige om hjørnet, hvilket Gert helt sikkert vil sige 
mere om. 
 

Det er mit indtryk, at der også er megen aktivitet i triathlonafdelingen - og 

som nævnt ved tidligere lejligheder er det en afdeling, hvor de fleste medlemmer 
bruger megen tid på egen træning. Ud over aktiviteter, kurser m.m. der kan 

dygtiggøre egne medlemmer, tænkes der også i tiltag som kan tiltrække nye 



medlemmer. Her tænker jeg bl.a. på noget af det der blev nævnt på klubaftenen 
- ”struktur for nye medlemmer”, ”løfte niveauet for information fra afdelingen”. 
 

Atletikafdelingen er den udfarende kraft i forhold til afviklingen af mange 

stævner hen over året. Stævner som for nogles vedkommende kræver rigtig 
mange hjælpere, og dem er der heldigvis også mange af - på tværs af 

afdelingerne. 
To af de helt store stævner/mesterskaber bliver afviklet i løbet af den næste 

måned, nemlig indendørs DM for seniorer og indendørs DM for ungdom. 
Mesterskaber som vi i år afvikler for 11 gang i træk. Ingen andre steder i landet 

har de faciliteterne og udstyret til at kunne afvikle sådanne stævner - og jeg vil 

hævde, at det er meget få steder, at man også har den ekspertise og knowhow 
der skal til. Det kan vi alle være stolte over. 

Atletikkens udfordring er, at der til stadighed er brug for trænere i flere 
discipliner. Vi har mange rigtig dygtige trænere, hvilket de mange flotte 

resultater og flotte presseomtale vidner om. 
Jeg tror dog ikke jeg fornærmer nogen, ved at sige, at nogle af trænerne er ved 

at være oppe i årene. Det er ikke noget problem i sig selv, men det betyder, at vi 
skal have ekstra fokus på rekruttering og uddannelse af nye trænere. 
 

Andet jeg vil nævne er, at vi har underskrevet en samarbejdsaftale med Spar 

Nord Arena. Det primære i den er, at vi har aftalt, at klubben hvert år yder en 
betaling på 50.000 kr. til Arenaen. Det samme gør tennisklubben. 

Arenaen er ved at have nogle år på bagen, og det bærer bl.a. 
kunststofbelægningen præg af. Det betyder, at der indenfor de kommende 

år - forhåbentlig max. 3 år - skal lægges ny topbelægning i hele arenaen. Det 
er en stor investering. Noget af det der også overvejes, er udskiftning af hele 

belysningen til LED-lys. Også en stor investering, som ganske vist over år tjener 
sig selv hjem. 

Vi har et godt samarbejde med tennisklubben og med bestyrelsen i Spar Nord 
Arena. Jeg ved, at både arenaen og tennisklubben giver udtryk for det samme. 
 

I løbet af året har vi fået henvendelse fra en række af klubbens medlemmer, som 

gerne vi have, at vi får set på muligheden for en udvidelse af 
motionsrummet. 

Jeg må indrømme, at vi endnu ikke har fået kigget voldsomt meget på det. Vi har 
haft et kort møde med kultur- og fritidschefen i kommunen, og skal den 30. 

januar have et nyt møde - indtil videre ganske uforpligtende, og hvor vi blot 
drøfter nogle foreløbige tanker og ideer. 

Vi skal også have kigget lidt mere på behovet for en udvidelse. Og hvis der skal 

arbejdes for en udvidelse, hvad snakker vi så om i m2. 

 

Mht. klubtøj så har vi forlænget aftalen med Trimtex. Der har været nogle 

udfordringer i forhold til noget af det tøj atletikudøverne bruger. Det er mit 
indtryk, at vi, i samarbejde med atletikudvalget, har fået løst dette på en god 

måde. Vi har i klubben fået etableret et mindre lager af klubtøjet - noget som 
Dan står for. Der vil komme en oversigt på hjemmesiden. 
 

Som nævnt tidligere havde vi en visionsaften den 9. november, hvor vi var godt 

20 deltagere fra alle dele af klubben. 
Der kom rigtig mange ønsker/visioner/udfordringer på bordet - også flere end vi 

her og nu kan overkomme at tage fat på. 



Det hele blev prioriteret, og der blev valgt nogle områder ud, som vi her og nu vil 
tage fat på. Vi holder visionsmøde igen en gang i marts, hvor vi følger op, og ser 

hvor langt vi er nået. 
 

Som klub vil vi tage fat på bl.a.: 
• Åbne klublokaler. 

• Rekruttering af både ledere og medlemmer - herunder også rekruttering af 
unge som ikke nødvendigvis er, eller ønsker at være, med på eliteniveau. 

• Familieidræt - multi aktivitetr. 
 

Orienteringsafdelingen, bl.a. dette: 
• Rekruttering og fastholdelse. 

• Finde kræfter til afholdelse af en ugentlig træningsaften. 
• Korttegning (altid en udfordring og en opgave der aldrig får en ende). 

 
Motionsafdelingen, bl.a. dette: 

• Genindføre afholdelsen af introaftenen. 

• Opvarmning til musik. 
• Afterrunning-kaffe om onsdagen. 

 
Atletikafdelingen, bl.a. dette: 

• Aflønning af disciplintrænere/hjælpetrænere under 18 år. 
• Elitekoordinator. 

 
Triathlon, bl.a. dette: 

• Træningsstruktur for svømning, cykling, løb. 
• Målplan for den enkelte gruppe. 

• Tilbyde ”værdi” i alle tre discipliner. 
 

Der er rigtig meget at tage fat på, og vi er i gang med en del af det. Alt det vi 
gerne vil, ud over det vi allerede gør, fordrer at vi har de frivillige hænder der 

skal til. At nogle kan se meningen med det, kan se det spændende i det, og har 
motivationen (og tiden) til at gå i gang. 

Og så lander vi igen ved behovet for rekruttering og fastholdelse af ledere og 
trænere. Det kræver en vedholdende og målrettet indsats. 
 

I tusindvis af idrætsklubber og -foreninger landet over bliver der hver dag året 

rundt ydet en kæmpe frivillig indsat - en indsats der giver mening for tusindvis af 
ledere og trænere, og som resulterer i idrætstilbud og arrangementer for endnu 

flere tusinde - unge som ældre. 
Jeg er sikker på, at man i stort set alle klubber og foreninger tænker i ”ønsker”, 

”visioner” og ”udfordringer”, helt ligesom os. 
 

I disse år ser vi også en øget vilje eller tendens til, at også andre end klubber og 
foreninger opstiller visioner og målsætninger - bl.a. om at flere danskere skal 

være fysisk aktive. 
Det gør bl.a. Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik og 

Idrætsforeninger (DGI) 
Det er positivt! 
 

”Bevæg dig for livet” er et visionssamarbejde mellem DIF og DGI, støttet af 

TrygFonden og Nordea Fonden.  Heri er der opstillet en række mål for 



danskernes fysiske aktivitet. Mål der gerne skulle være nået senest i 2025. Også 
kaldet ”vision 25 - 50 - 75”. 

Visionens målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt 

(600.000 flere end i dag), og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en 
forening (325.000 flere end i dag). Ved opstarten af projektet var status, at 68 

procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en 
idrætsforening. 

I arbejdet med at nå de opstillede mål er organisationerne nødt til at indgå 
samarbejde med bl.a. kommuner og her igennem med klubber og foreninger. 
 

Der er altså andre end os selv der opstiller visioner og mål, og som gerne vil 

byde os op til dans for at nå disse mål. 
I den udstrækning vi kan se os selv i det, og kan magte det, skal vi sige 

ja til at være med. 
 

Skive Kommune har indgået en sådan ”bevæg dig for livet - 

visionsaftale” med DIF og DGI, og mangler bare at underskrive den. 

Det er et spændende tiltag, som også betyder, at der bl.a. er ansat en konsulent 
i projektet. 
 

Målet for Skive Kommune er, at knap 2.800 flere skal gøres idrætsaktive, og at 
ca. 1.400 af disse skal gøres aktive i en klub/forening. 

Mht. flere idrætsaktive så findes det helt store potentiale i aldersgruppen fra 25 
år og ældre. 
 

Foreningsmedlemsskaber i procent fordelt på aldersgrupper (2016) 

Aldersgrupper Medlemsskaber i procent 
Børn, 0-12 år: 93% 

Unge 1, 13-18 år: 88% 

Unge 2, 19-24 år: 66% 

Voksne, 25-59 år: 39% 

Seniorer, 60+ år: 30% 

Total: 50% 
Tabellen er hentet fra ”Bevæg dig for livet” aftalen. 

 

Tallene er ikke et udtryk for reelle medlemstal, da samme person kan være 

medlem af mere end én idrætsforening. Men tabellen kan bruges som 
pejlemærke for, hvor de største potentialer er. 

Vi skal da være nysgerrige på, hvor vi evt. kan byde ind, og være med til at 

indfri de mål der er sat. 
 

Skive AM er en velfungerende klub, og beretningens ret store fokus på visioner, 

udvikling m.m. skal ikke tages som udtryk for en klub i krise - på ingen måde. 
Vi har nogle udfordringer, og dem skal vi have rettidig fokus på. Vi har et godt 

udgangspunkt og et solidt fundament for at komme godt i mål (hvilket man jo 
nok aldrig kommer). 
 

Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, ud i alle hjørner af klubben, som yder en 

frivillig og ulønnet indsats for klubben. 
Og her tænker jeg bestemt også på 60+ gruppen, som er en kæmpe hjælp i 

mange sammenhænge, og også er et godt socialt fællesskab. 
Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 

og stævner, for hjælp ved store arrangementer, og for samarbejde på tværs af 
afdelinger. 



Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og 
aktiviteter. 

Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, 

samt gode vilkår for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt 
samarbejde her på stadion. 

Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket 
m.fl. for godt samarbejde. 

Tak til SparNord Arena for et godt og tæt samarbejde. Og til tennisklubben og 
SIK for godt samarbejde. 

Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben, ikke mindst Karna, Dan og 
John. 
 

Også en tak til de jeg måtte have glemt. 
 

Karsten Malte Sørensen, fmd. 
 

 
 

Beretning, januar 2019.  
 

2019 - og SAM er inde i sit 43. leveår. Til november er det allerede 3 år siden, vi 

fejrede 40 års jubilæum. 
 

I weekenden sad jeg og kiggede de to sidste års beretninger igennem. Rigtig 

mange af de emner jeg har været inde på i disse beretninger, ville jeg også 
kunne nævne i dette års beretning. 

Det er ikke ensbetydende med, at vi står stille i klubben. Det betyder, at vi må se 
i øjnene, at ting tar tid, og at vi mange gange ikke lige har den tid, og det 

overskud, der skal til. 

Det er ikke fordi det skorter på ideer til nye initiativer. Dem synes jeg, der er 
mange af. Kunsten er at få plads og overskud til det nye, ved siden af alt det, vi i 

forvejen har gang i. 
Og alt det vi har gang i er jo godt og værdifuldt, og det er også mit klare indtryk, 

at vi løbende evaluerer på det vi laver, og justerer og retter til, hvis det er 
nødvendigt. 
 

Om lidt vil atletikafdelingen, motionsafdelingen, orienteringsafdelingen og 

triathlonafdelingen fortælle om deres aktiviteter, og måske i højere grad om de 
tanker, ideer og udfordringer der er, for den tid der kommer. 

Det kan der også læses om i de skriftlige beretninger. 
 

I november 2017 og oktober 2018 holdt vi klubaftener/visionsaftener. Der kom 

rigtig mange ideer og visioner på bordet, hvoraf en del er ført ud i livet, eller er 
på vej. 

Der er også meget, der ligger og venter, og som vi måske med tiden kaster os 

over. Det er ikke glemt. 
 

Meget tyder på, at befolkningsudviklingen eller 

befolkningssammensætningen i de kommende år går i retning af flere 
ældre og færre børn og unge i kommunen. 

I 1999 blev der født i alt 683 børn i de fire kommuner, der i dag udgør Skive 

Kommune. Siden da, dog med enkelte udsving, har antallet af fødte børn været 



faldende. I de senere år er der hvert år født omkring 400 børn i Skive Kommune 
- i 2018 blev der kun født 377! Et fald på ca. 50 børn i forhold til 2017. Det kan 

være en ”enlig svale”, og vi kan kun håbe på, at udviklingen i kommunen vil gå i 

en retning, så tallet igen vil begynde at stige. 
Det betyder, at de mindre årgange (børn født efter 2000) er begyndt at ”slå 

igennem”, og det er jeg sikker på kan mærkes i langt de fleste idrætsklubber. 
Uden at have kigget på tallene, så er jeg overbevist om, at antallet af ældre i 

kommunen er stigende. 
 

Sidste år havde jeg denne tabel med i min beretning. Den siger ikke noget om 

antallet af personer i de forskellige aldersgrupper, men til gengæld noget om 
medlemsskaber i de forskellige aldersgrupper. 

Organiseringsgraden er høj til og med 18 år. Med ovenstående fødselstal 
vil der, som nævnt, altså fremover komme færre i denne gruppe! 

I de øvrige grupper, og i gruppen over 60 år, er organiseringsgraden 
noget lavere. 
 

Foreningsmedlemsskaber i procent fordelt på aldersgrupper (2016) 
 

Aldersgrupper Medlemsskaber i procent 

Børn, 0-12 år: 93% 

Unge 1, 13-18 år: 88% 

Unge 2, 19-24 år: 66% 

Voksne, 25-59 år: 39% 

Seniorer, 60+ år: 30% 

Total: 50% 
Tabellen er hentet fra ”Bevæg dig for livet” aftalen. 

 

Sidste år nævnte jeg også den visionsaftale, ”Bevæg dig for livet”, som Skive 
Kommune har indgået med Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske 

Gymnastik- og idrætsforeninger (DGI). 
Målsætningen på landsplan er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke 

idræt (600.000 flere end i dag), og at 50 procent af befolkningen skal dyrke 
idræt i en forening (325.000 flere end i dag). Ved projektstart var tallene 

henholdsvis 68 procent og 41 procent. 
 

Målet for Skive Kommune er, at knap 2.800 flere skal gøres idrætsaktive, og at 
ca. 1.400 af disse skal gøres aktive i en klub/forening. 
 

Hvis vi kigger på klubbens nuværende medlemstal til og med 25 år og 

over 25 år, så ser det sådan ud (se tallene sidst i beretningen): 
 

Atletik:  113 til og med 25 år - 8 over 25 år. 
Motion:   4 til og med 25 år - 263 over 25 år. 

Orientering:   2 til og med 25 år - 25 over 25 år. 
Triathlon:   2 til og med 25 år - 56 over 25 år. 
 

Jeg synes, at tallene viser, at vi har tilbud til både børn, unge og ældre. De viser 

også, at vi har nogle udfordringer. 
Som nævnt bliver der færre børn og unge at bejle til. Desuden er der er rigtig 

mange tilbud til denne gruppe, og ikke kun idrætstilbud. E-sport, og netbaserede 
spil i det hele taget, er også en hård konkurrent, og jeg tror ikke, at 

konkurrencen bliver mindre på det felt. 
 



Jeg ved ikke, om det er muligt, at få mange flere under 25 år med i vores 
motionsafdeling? 

En udfordring og et mål kunne/bør være, at vi, i de tre andre afdelinger, får flere 

medlemmer i de grupper, hvor vi er få. Lidt mere balance i antallet af 
medlemmer over og under 25 år. Hvordan gør vi det, og hvor får vi kræfterne 

fra? 
 

At have et pænt stort medlemstal er jo ikke alene et mål i sig selv. Medlemstallet 

betyder dog noget for en klubs økonomi, og det betyder noget for dynamikken i 
en klub og i en afdeling. Og det betyder noget, i forhold til de 

opgaver/arrangementer mm. vi vil være i stand til at løfte. 
 

Skive Kommune har gennem længere tid været i dialog med Team Danmark med 
henblik på at blive godkendt som eliteidrætskommune. Denne godkendelse er 

ikke i hus endnu. Min fornemmelse er dog, at man er nået langt. 
 

En elitekommuneaftale hviler på tre overordnede indsatser: 
• Koordination af elitearbejdet i kommunen gennem en elitekoordinator. 

• Samarbejde mellem folkeskole og idrætsforeninger om en eliteklasse/ elite-
klasser i udskolingen. 

• Opkvalificering af trænere og videndeling på tværs af klubber til gavn for både 
elite og bredde. 

 

Elitekoordinator, Mike Isaksen, er ansat, og i fuld gang med arbejdet. 

Mht. oprettelse af idrætsklasser har byrådet besluttet, at disse skal oprettes på 
Aakjærskolen. Lige nu er man der, hvor interesserede elever kan indsende 

ansøgning om optagelse. Det kan man gøre på 7., 8. og 9. årgang. I starten af 
februar ved man, hvor mange der har søgt. 

Af særlig interesse for os ser det lige nu ud til, at atletik bliver en af de 4-6 
prioriterede idrætter i Skive Kommune. Det er idrætter som allerede nu arbejder 

pænt målrettet med træning og uddannelse af børn og unge, og som har gode 
faciliteter. 

Det er også idrætter, hvor eget specialforbund kan og vil bakke op. Vi er i god 

dialog med Dansk Atletik om dette. 
 

Vedbliver vi med at være en prioriteret idræt/klub, hvilket jeg er overbevist om 

vi gør, så stiller det også krav til os om formulerede mål, og handleplaner, for 
vores arbejde med, og træning af, børn og unge, samt mål for vores uddannelse 

og dygtiggørelse af trænere og instruktører. 
Noget af det jeg er sikker på, har stor betydning for rekruttering og fastholdelse 

af medlemmer, er hvor gode vi er, ikke kun til at tilbyde vore idrætter, men også 

hvor gode vi er til at dyrke det sociale samvær. Hvor gode vi er til at have fokus 
på vigtigheden af socialt samvær, og hvor gode vi er til at skabe rammerne for 

socialt samvær - herunder også de fysiske rammer. 
På årsmødet regner jeg med, at vi har nogle tegninger, der viser, hvilke tanker vi 

går og pusler med i forhold til udvidelse af motionsrum og et værested/klublokale 
i stueetagen. 

Jeg ved også, at der er tanker og ønske om, at træningshjørnet i arenaen kunne 
indrettes mere permanent til styrketræning, smidighedstræning m.m. Formentlig 

vil dette kunne gøres for en overkommelig pris. I givet fald vil det være noget 
der skal aftales med, og godkendes af, bestyrelsen i arenaen. 
 

Andre fokuspunkter/udfordringer er bl.a.: 
 



• Rekruttering af frivillige - både instruktører, trænere, og på andre områder. Vi 
er rigtig mange, som er ved at være oppe i alderen. Skal vi kunne fastholde, 

og meget gerne udvide, vores nuværende niveau (på alle områder) i 

fremtiden, så er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at finde afløsere på de 
forskellige opgaver og poster. Det er ikke en kritik af os nuværende ældre, blot 

et signal om, at vi virkelig skal have fokus på dette.  
• Uddannelse. I forlængelse af det foregående skal vi også have fokus på at få 

medlemmer på kurser. Både træner- og instruktørkurser og andre. Gennem 
Skive Idrætssamvirke (SIS) giver Skiveordningen mulighed for et godt tilskud 

til kursusdeltagelse. Det skal vi benytte os af! 
• Sponsorer. Vi kan mærke, at det også er blevet sværere at tiltrække 

sponsorer. For mange sponsorer er det ikke længere nok, at de ”blot” får deres 
navn på trøjer m.m. Mange vil også gerne synliggøres i forbindelse med 

aktiviteter og arrangementer - og gerne hvor der er mange deltagere og/eller 
tilskuere. Måske er det tiden, hvor vi skal nedsætte et mindre udvalg, som 

udelukkende arbejder med disse ting? 
 

Hvis vi ser på vore faciliteter og rammer, så har vi nogle af de bedste 
trænings-faciliteter i Danmark. Det gælder i forhold til alle de idrætter vi dyrker. 

Vi har skov og natur tæt på - vi har orienteringskort over områder, der ligger tæt 
på - vi har KCL hvor triatleterne kan træne svømning. Sidst men ikke mindst har 

vi et fantastisk udendørs atletikanlæg, og sammen med tennisklubben er der 
arenaen som en selvejende institution. Og vi er up to date med det materiel, der 

skal til for at dyrke vore idrætter. 
Vore omklædningsfaciliteter er gode, og vi har adgang til lokaler og køkken, hvis 

der skal holdes både mindre og større møder. 

Som nævnt er vi i gang med at kigge på mulighederne for at få større motions- 
og styrketræningslokale samt samlingslokale/klublokale. 
 

Kunststofbelægningen udendørs er ved at være slidt i det øverste lag. Det ved 
jeg, at kommunen er vidende om, og jeg håber, at vi indenfor 1-2 år kan få lagt 

ny topbelægning på. 

Arenaen har lidt den samme udfordring med deres belægning, hvilket vi måske 
vil høre lidt mere om under punktet eventuelt på årsmødet. 
 

Nu vi er ved arenaen, vil jeg nævne, at vi igen i år, for 12 gang i træk, har søgt 
om, og fået tildelt, indendørs DM for seniorer og indendørs DM for ungdom. Det 

er henholdsvis den 16. og 17. februar og den 23. og 24. februar. 
Det er vi glade for og stolte af. 

Meld dig gerne som hjælper - vi har brug for alle de hænder vi kan få! 
 

Vi er en velfungerende klub, hvor rigtig mange frivillige gør en kæmpe indsats, 
hvor vi samarbejder trods forskellighed. Desuden har vi en fornuftig økonomi, 

som giver mulighed for nye tiltag og initiativer - men vi skal gøre det med 
omtanke. 

Beretningens ret store fokus på udfordringer skal ikke tages som udtryk for, at 
tingene ikke fungerer. Der er blot nogle områder, vi er nødt til at tage hånd om, 

når vi vil, at det skal blive ved med at fungere godt. 

Og så skal vi ikke glemme, at vi af Dansk Atletik blev kåret som ”årets klub 
2018”. En flot udnævnelse, som vi skal være stolte af. 

På atletikkens årsmøde blev Erik Madsen desuden hædret som ”årets træner 
2018”. En flot hæder som er fuldt fortjent.  
 



Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, som yder en frivillig og ulønnet indsats 
for klubben. 

Og her tænker jeg bestemt også på 60+ gruppen, som er en kæmpe hjælp i 

mange sammenhænge, og også er et godt og vigtigt socialt fællesskab. 
Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 

og stævner, for hjælp ved arrangementer, og for samarbejde på tværs af 
afdelinger. 

Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og 
aktiviteter. 

Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, 
samt gode vilkår for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt 

samarbejde her på stadion. 
Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket 

m.fl. for godt samarbejde. 
Tak til SparNord Arena for et godt samarbejde. Og til tennisklubben og SIK for 

godt samarbejde. 
Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben, ikke mindst Karna, Dan og 

John. 

 
Karsten Malte Sørensen, fmd. 

 
 
Tal for 2018 fra CFR (Centrale ForeningsR egister) 
 

Atletik  Mand Kvinde 

0 - 6 år  0 0 

7 - 12 år  23 30 

13 - 18 år  14 36 

19 - 24 år  6 4 

25 - 39 år  4 1 

40 - 59 år  8 1 

60 - 69 år  1 1 

+ 70 år  2 0 

Samlet antal fordelt på køn  58 73 

Samlet antal medlemmer:  131 

Løb - motionsafd. Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 1 0 

13 - 18 år 0 0 

19 - 24 år 1 2 

25 - 39 år 6 13 

40 - 59 år 64 71 

60 - 69 år 37 32 

+ 70 år 34 6 

Samlet antal fordelt på køn 143 124 



Samlet antal medlemmer: 267 

Orienteringsløb Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 0 1 

19 - 24 år 1 0 

25 - 39 år 0 1 

40 - 59 år 4 7 

60 - 69 år 8 1 

+ 70 år 2 2 

Samlet antal fordelt på køn 15 12 

Samlet antal medlemmer: 27 

Triathlon Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 1 0 

19 - 24 år 0 1 

25 - 39 år 6 2 

40 - 59 år 30 11 

60 - 69 år 4 2 

+ 70 år 1 0 

Samlet antal fordelt på køn 42 16 

Samlet antal medlemmer: 58 

  

Samlet antal medlemmer for 

klubben/foreningen: 
483 

 

Centralt ForeningsRegister - DIF, DGI og Firmaidrætte 

 
 

 

Beretning, januar 2020. 
 
I weekenden sad jeg og læste de sidste års beretninger igennem. Rigtig mange 
af de emner jeg har været inde på i disse beretninger, vil jeg også kunne nævne 

i dette års beretning. Det vil også ske i nogen udstrækning. 
Det er ikke ensbetydende med, at vi står stille i klubben. Det betyder, at vi må se 

i øjnene, at ting tar tid, og at vi mange gange ikke lige har den tid, og det 
overskud, der skal til. 

Det er ikke fordi det skorter på ideer til nye initiativer og indsatsområder. Dem 
synes jeg, der er mange af. Kunsten er at få plads og overskud til det nye, ved 

siden af alt det, vi i forvejen har gang i. 



Og alt det vi har gang i er jo godt og værdifuldt, og det er også mit klare indtryk, 
at vi løbende evaluerer på det vi laver, og justerer og retter til, hvis det er 

nødvendigt. 
 

Ovenstående er stort set identisk med indledningen på sidste års beretning. 
Meget af indholdet fra de sidste årsmødeberetninger er fortsat aktuelt. Det viser 

bare, at ting tar tid, at noget måske er blevet udsat, fordi vi ikke har haft 
kræfterne til at gå i gang. 
 

Nedenfor er listet nogle af de områder, opgaver, udfordringer vi har på tapetet, 

som vi arbejder med og/eller vi er opmærksomme på. ”Vi” er også andre i 
klubben end lige ledelsen. 
 

• Generationsskiftet i klubben. Når jeg kigger på klubben som helhed, og 

kigger nogle få år frem, så tænker jeg, at vi har en opgave mht. at få gang i et 
gradvist generationsskifte. Ikke i medlemsskaren, men blandt mange af jer/vi, 

der har en post eller opgave i klubben, og som uge efter uge yder en indsats. 
Det tror jeg er nævnt i beretningerne de sidste par år. Det er ikke en kritik af 

alle jer/vi, der er oppe i alderen. Det duer bare ikke, at vi pludselig kommer i 
en situation, hvor rigtig mange stopper i løbet af en kort periode. Og så er det 

jo ikke sådan, at der slet ikke kommer nye frivillige hænder til, for det gør der 
– og tak for det. Vi er også bare nødt til at forholde os mere konkret og 

målrettet til opgaven, og beskrive hvordan vi vil gribe den an. 
 

• Rekruttering af trænere og instruktører. I forhold til rekruttering af 
trænere og instruktører, så er problemstillingen delvist beskrevet i det 

foregående afsnit. De fire afdelinger er også forskellig udfordret på dette 
område. Udfordret både i forhold til hvor mange trænere og instruktører, der 

er behov for, og i forhold til bredden af den faglige viden og erfaring træner-
gruppen skal besidde. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at fremhæve 

atletikken som den afdeling, der her har de største udfordringer qua de mange 
forskellige discipliner. Både mht. rekruttering af trænere og uddannelse af 

trænere. 
 

• Rekruttering af ledere. Rekruttering af ledere til det mere administrative og 
planlægningsmæssige arbejde er også vigtig. I dag har mange en træner- og 

instruktøropgave, samtidig med at de også udfører mere administrativt 
arbejde. Det er fint så længe lysten og kræfterne er til begge dele. I må rette 

mig, hvis jeg tager fejl, men jeg oplever, at vi i dag ikke har de samme 
kræfter som tidligere til at sige ja til, eller lægge billet ind, på opgaver vi før 

kunne løfte. Det er ikke et must, at vi nødvendigvis skal kunne løfte det 

samme til en hver tid – men hvis vi ærgrer os over ikke at kunne, må vi gøre 
noget ved det. Og her spiller antallet af ledere en rolle. Og når det er sagt, er 

det også vigtigt at nævne, at nok stilles noget måske i bero, men så vokser 
der noget nyt op et andet sted. 

 

• Medlemstallet i klubben, herunder den enkelte afdeling. I forhold til 
vores medlemstal for et år siden, er tallet/tallene stort set uændrede, og kun 

med få forskydninger. Tallene for i år, for sidste år og for de sidste 6 år, kan 

ses nederst i beretningen. Det er tal vi skal forholde os til, og også se dem i 
lyset af det store fald, der har været i antallet af fødte børn i Skive Kommune. 

Det er små årgange, der lige nu har alderen til at begynde på idræt, og de 
sidste to år er de mindste årgange, med godt 380 fødte børn hvert år. Så det 



er også små årgange, der er på vej! For år tilbage var der år, hvor der blev 
født langt over 600 børn i kommunen. 

 

• Faciliteter, indendørs og udendørs. På årsmødet sidste år fremlagde vi 

tegninger for en udvidelse af motionsrummet, samt for etablering af et 
klublokale/værested i stueetagen ud mod stadion. Vi søgte kommunen, via 

idrætssamvirket, om dette projekt. I den anlægs-prioriteringsliste som 
samvirket sendte til kommunen, blev projektet ikke prioriteret ret højt. Det 

havde vi nok heller ikke forventet, sammenholdt med antallet af 
anlægsansøgninger, hvoraf mange er mere akutte end vores. Vi bliver ved 

med at søge, da vores behov for at større motionsrum og et klublokale ved 

jorden ikke er blevet mindre. Når det er sagt, skal det også med, at vi som 
klub har nogle rigtig gode faciliteter, og har adgang til gode faciliteter. 

Udendørs trænger hele kunststofanlægget til en renovering. Den seneste 
renovering var for 10-11 år siden. Via idrætssamvirket har vi søgt kommunen 

om denne renovering, og anlægsønsket fik en høj prioritering på anlægslisten, 
som idrætssamvirket indstillede til kommunen. Som det ser ud lige nu, vil 

renoveringen senest blive udført i 2021.  
 

• Klubbens økonomi. Økonomien i klubben er god, og vi kommer også ud af 
2019 med et mindre overskud. I 2020 budgetteres med et underskud. Begge 

dele vil Henrik uddybe nærmere. Vi har i mange år afholdt store 
indtægtsgivende stævner. Det er ikke sikkert, at vi de kommende år kan løfte 

disse arrangementer i samme omfang, og selv om vi kan, er det jo heller ikke 
sikkert at de bliver os tildelt, selv om vi søger. I 2020 afholder vi eksempelvis 

ikke senior DM inde og heller ikke de vestdanske mesterskaber for ungdom 
(gjorde vi heller ikke i 2019). Begge mesterskaber har hidtil givet indtægter til 

klubben. I ledelsen er vi i gang med at forholde os til dette, både i forhold til 
reducering af udgifter og mindske faldet i indtægter. Mht. det sidste har vi 

også kig på en mindre forøgelse af kontingentsatserne – som der ikke er rørt 
ved i flere år. Noget af det vi også gerne vil have mere fokus på, er 

muligheden for sponsorindtægter. Vi har heldigvis et godt samarbejde med 

flere sponsorer, og med kommunen, i relation til stævner og enkeltstående 
arrangementer. Og vi har et godt samarbejde med Trimtex mht. tøj. Vi vil også 

gerne undersøge muligheden for at kunne indgå egentlige klubsponsorater. 
 

• Atletikken som prioriteret idræt (under ”Skive som eliteidræts-

kommune). Som det sikkert er mange af jer bekendt, så arbejder Skive 
Kommune på at blive Team Danmark eliteidrætskommune. Det drøftede vi 

allerede på årsmødet sidste år. Atletikken er en af de ret få idrætter, der lige 

nu er en ”prioriteret idræt” i den sammenhæng i kommunen. Det betyder bl.a., 
at vi indgår i et samarbejde om en ”handlingsplan 2019-2023”. 

Satsningsområderne i denne handlingsplan, og nogle vi skal arbejde med er 
(ikke i prioriteret rækkefølge): 

 

• Rekruttering af børne- og ungdomsmedlemmer. 

• Rekruttering af trænere (instruktører og hjælpere). 
• Uddannelse af trænere og ledere. 

• Elitestruktur, organisering og samarbejde. 
• Faciliteter. 

• Klubmiljø og socialt samvær. 
 

De satsningsområder der her er nævnt, ligger meget tæt op ad det, vi i 
forvejen ser som vigtigt, og som er nævnt tidligere i beretningen. Det arbejde 



der nu forestår er, at vi skal have opsat mål for hvert område, og udarbejdet 
handlingsplaner. 

 

 

Når man har læst beretningen hertil, vil mange nok tænke, ”hold da op, der er 
godt nok en del ting, hvor det er op ad bakke”. 

Det er det også på nogle områder, men jo ikke mere akut end at vi er bevidste 
om opgaverne. 
 

Klubben er velfungerende, og der arbejdes engageret, ihærdigt og nytænkende 

hele vejen rundt. Når vi kigger tilbage på et år der er gået, kigger vi også tilbage 
på en utrolig mængde aktivitet, og forskelligartet aktivitet. 

Meget af det er nævnt i afdelingernes beretninger, men her bare et lille udpluk: 
 

✓ Først og fremmest et dejligt sted at komme, for unge som ældre, og dejlige 

mennesker at være sammen med (til træning, til møder, på ture, til stævner, 
til fester mm.). 

✓ Træning, i alle afskygninger, der bliver planlagt og gennemført – af trænerne 
og de udøvende motionister, atletikfolk, o-folk og triathleter. 

✓ Mesterskaber, personlige rekorder eller ”bare” det at vinde over sig selv. 
✓ Kaffe der bliver brygget, brød der bliver smurt, møder der bliver afholdt. 

✓ Faciliteter og redskaber der bliver brugt, repareret og holdt orden på. 
✓ Sved, smil, frustrationer, glæde, småkonflikter der skal udredes, beslutninger 

der skal tages ….. 
✓ 60 plus’erne der hygger sig, yder stor hjælp, og altid er positive. 

✓ Henry Andersen der bliver kåret til ”Årets Master” af Dansk Atletik. Tillykke       

 

Til slut vil jeg gerne sige stor tak til alle, som yder en frivillig og ulønnet indsats 
for klubben. 

Og her tænker jeg bestemt også på 60+ gruppen, som er en kæmpe hjælp i 
mange sammenhænge, og også er et godt og vigtigt socialt fællesskab. 

Tak til medlemmerne for opbakning til klubben, for tilslutning til arrangementer 
og stævner, for hjælp ved arrangementer, og for samarbejde på tværs af 

afdelinger. 
Tak til pressen for godt samarbejde og god dækning af vore idrætter og 

aktiviteter. 
Tak til kommunen, politikere og embedsværket, for støtte og godt samarbejde, 

samt gode vilkår for vore idrætter. Især tak til Daniel og Holger for godt 
samarbejde her på stadion. 

Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætsorganisationer, idrætssamvirket 
m.fl. for godt samarbejde. 

Tak til SparNord Arena for et godt samarbejde. Og til tennisklubben og SIK for 

godt samarbejde. 
Stor tak til alle for godt samarbejde internt i klubben, ikke mindst Rikke, Dan og 

Henrik. 
 

Karsten Malte Sørensen, fmd. 

 
 

 
Den seneste oversigt fra ”Det centrale foreningsregister” (CFR): 

 

Relation Udøvere Ledere I alt 



Alder 
0 - 6 

år 
7 - 12 

år 
13 - 18 

år 
19 - 

24 år 
25 - 39 

år 
40 - 59 

år 
60 - 69 

år 
70+ år 

0 - 

24 

år 

25+ 

år 

Køn K M K M K M K M K M K M K M K M   

Atletik     27 20 29 19 5 3   4   7 1 3   2     120 

Motion             1 2 18 4 71 52 35 42 8 31     264 

Orienteringsløb                 1 1 7 5 2 8 2 2     28 

Triathlon         2 1 1 1   6 9 28 5 5   1     59 

I alt     27 20 31 20 7 6 19 15 87 92 43 58 10 36     471 

 
 

Tallene fra årsmødet 2019, fra ”Det centrale foreningsregister” (CFR): 
 

Atletik Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 23 30 

13 - 18 år 14 36 

19 - 24 år 6 4 

25 - 39 år 4 1 

40 - 59 år 8 1 

60 - 69 år 1 1 

+ 70 år 2 0 

Samlet antal fordelt på køn 58 73 

Samlet antal medlemmer: 131 

Løb - motionsafd. Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 1 0 

13 - 18 år 0 0 

19 - 24 år 1 2 

25 - 39 år 6 13 

40 - 59 år 64 71 

60 - 69 år 37 32 

+ 70 år 34 6 

Samlet antal fordelt på køn 143 124 

Samlet antal medlemmer: 267 

Orienteringsløb Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 0 1 

19 - 24 år 1 0 

25 - 39 år 0 1 

40 - 59 år 4 7 



60 - 69 år 8 1 

+ 70 år 2 2 

Samlet antal fordelt på køn 15 12 

Samlet antal medlemmer: 27 

Triathlon Mand Kvinde 

0 - 6 år 0 0 

7 - 12 år 0 0 

13 - 18 år 1 0 

19 - 24 år 0 1 

25 - 39 år 6 2 

40 - 59 år 30 11 

60 - 69 år 4 2 

+ 70 år 1 0 

Samlet antal fordelt på køn 42 16 

Samlet antal medlemmer: 58 

  

Samlet antal medlemmer for 
klubben/foreningen: 483 

 

Centralt ForeningsRegister - DIF, DGI og Firmaidrætte 

 
 

Medlemsudviklingen 2014 – 2019: 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Atletik 229 178 186 126 131 120 

Motion 319 282 315 288 267 264 

Orientering 20 21 27 27 27 28 

Triathlon 37 61 62 61 58 59 

Rulleskøjte 18 9 0 0 0 0 

I alt: 623 551 590 502 483 471 

 
 


