
Skive AM Triathlon – formandens beretning 2020 

2020 blev et lidt anderledes år end vi havde planlagt, og de nærmere detaljer behøver jeg 
nok ikke at komme ind på.  Året skulle være startet med klubdag lørdag den 14. marts, som 
jo var ugen op til nedlukning af landet, hvor vi havde fået fat i Kristian Høgenhaug & 
Kristian Hindkjær, som begge er professionelle triatleter, der ved siden af deres 
professionelle karriere driver et coachingfirma. Under klubdagen skulle de blandt andet 
havde stået for en svømmeworkshop ude i KCL-badeland, og senere et oplæg om 
strukturering af træning og træningsopbygning, så du kan præstere bedst mulig. Til sidst 
skulle de havde afholdt en løbe- og styrke workshop. Herefter skulle dagen slutte af med et 
oplæg om cykel vedligehold med Kasper Krog fra ”fri Bike Shop” i Skive, hvor han skulle 
komme med fif og tricks til at vedligeholde og skifte dele på vores cykler. Trænings-/klubtur 
til Harzen april måned blev selvfølgelig også aflyst. Vi havde valgt at gentage efter en 
vellykket tur til Harzen i 2019. Resten af året skete der ikke ret meget i Skive Am Triathlon, 
ud over at hen mod slutningen af foråret hvor der blev løsnet lidt op på restriktionerne, 
arrangerede klubmedlemmer på egen hånd cykelture på vores facebookgruppe, senere 
hen mod sommeren åbnede svømmehallen op for at vi igen kunne svømme indendørs. 

Klubmesterskabet. 
Tri-cup fordelt over 3. afdelinger plus alle serieløb, hvor alle point lagt sammen, fra alle løb 
blev vinderen. Vinderen på mændenes side var næsten givet på forhånd, uden nærmere 
præcisering, Torben Brendholdt. På Kvindesiden blev det Mette Hamann Axelsen  

Stævner. 
klubbens medlemmer har trods omstændighederne, deltaget i et par stævner rundt i 
landet, blandt andet Flugten til Hvalpsund, som var flyttet til september i stedet for juni, 
Thor Beach i starten af august og Aalborg. Alle stævner blev afholdt med kraftige Corona 
restriktioner, hvilket tog en del af fællesskabet og charmen ved at deltage. 
Stævneprogrammet blev for de fleste af klubbens medlemmer aflyst eller flyttet til 2021.  

Skive Løbet Triathlon. 
Aflyst på grund af Corona, og det samme har vi valgt for Skive-Løbet 2021, da mange af de 
andre stævner er flyttet til samme weekend som skiveløbet, og grundet usikkerheden om 
restriktionerne til september. 

 Aktiviteter 2020. 
I det kommende år har vi en række nye og gamle tiltag / arrangementer i vores afdeling. 

• Klubmesterskab med 4 stævner, plus bedste resultat fra et af serieløbene. 

• Svømmeundervisning 

• Klubtur Rebild bakker 

Følg med på vores FB-side mht. til aktiviteterne. 
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