
Beretning, januar 2023.  
 
Gennem hele 2022 har vi stort set ikke mærket noget som helst til Corona, 

dejligt – og lad det blive ved med at være sådan. 
Der bliver snakket om, og skrevet meget om, hvad perioden med Corona har 

betydet for os som personer og sociale individer. Jeg tror, det har betydet 
noget i forhold til det at komme hjemmefra, og være med i fælles aktiviteter 

og sociale sammenhænge. 
Rigtig mange klubber og foreninger har oplevet et fald i medlemstal og 

tilslutning, og jeg tror, at det til en vis grad skyldes Corona perioden. 

Andre områder og sektorer i samfundet oplever måske næsten det modsatte, 
at vi gerne vil ud og være sammen, og opleve sammen. 

Lad os som klub håbe, at der blot er tale om et ”langt tilløb”, og at kurven 
vender igen inden længe. 
 

I vores del af landet kan en del af medlems tilbagegangen også skyldes 
faldende fødsels- og børnetal, samt faldende indbyggertal i kommunen. 

Andelen af midaldrende og ældre er til gengæld ikke faldende, så her er der 
potentiale for flere medlemmer. 
 

I en del år efterhånden har det årlige fødselstal i Skive Kommune ligget 
omkring 400, hvor det for 14-16 år siden var omkring 600. Den 13. januar 

kunne vi så læse i Skive Folkeblad, at der i 2022 blev født 365 børn i 
kommunen. Det laveste antal nogensinde!  

Disse små årgange har nu en alder, hvor de er begyndt at gå til bl.a. idræt. 

Der er mange, der bejler til dem – og kun når vi er dygtige og seriøse, vælger 
de os. 

Vi er dygtige, og det skal vi vedblive med at være. Ikke blot i forhold til børn 
og unge, men også til de der er ældre, og til familierne. Se blot artikel i Skive 

Folkeblad den 23. januar om familieorientering. Bredt set har vi i klubben 
tilbud til alle. det gælder trænings- og instruktørmæssigt til både bredde og 

elite, kammeratskab og fællesskab mm. 
 

Vi har haft et godt 2022 med rigtig mange aktiviteter og gode stunder. Det 

afspejler sig også i beretningerne fra afdelingerne. 
 

I det store og hele har vi en rigtig velfungerende klub, som hviler på et solidt 

fundament. Vi har dejlige medlemmer og rigtig mange frivillige trænere, 
instruktører, hjælpere og ledere som yder en kæmpe indsats året rundt. Vi har 

en sund økonomi, rigtig gode faciliteter, ude som inde, vi får på bedste vis 

gennemført det, vi siger ja til, og stort set også alt det vi sætter os for og 
gerne vil. 
 

Når jeg skriver ”stort set” så er det fordi, at der også er områder og 
udfordringer, som vi godt ved er der, men som er rigtig svære at komme i 

gang med – bl.a. fordi det også kræver en stor arbejdsindsats. 
 

Udfordringerne er nævnt i tidligere beretninger, og det kan være helt 

trættende, at høre om dem igen. 

Det er der ikke noget at gøre ved     , og forhåbentlig kan vi i dette nye år tage 

fat på nogle af dem 

 
• Det er mit og bestyrelsens indtryk, at vi hele tiden får inddraget nye til at 

hjælpe med alle de opgaver, der skal klares i en klub som vores – træner- 
og instruktørsiden, praktiske opgaver, ledelse og administration mm. Det 



er dog også vores opfattelse, at det sker uden den store systematik. Det er 

slet ikke nogen nedgøring, men der er også behov for, at vi mere konkret 
får drøftet, hvad vi kan gøre for at få flere hænder til at hjælpe. Det skal på 

dagsordenen, både i bestyrelsen og i afdelingerne. I de sidste måneder har 
netop dette, og meget andet, været på dagsordenen i 

orienteringsafdelingen, og det er min opfattelse, at det både har været, og 
er, konstruktivt og givende. 

• Både nu, og ikke mindst i de kommende år, bliver der behov for hænderne, 
hvis vi gerne vil opretholde vores niveau og aktiviteter, samtidig med 

udvikling og nytænkning. I dag er en del af os oppe i årene, og mange har 

nøgleopgaver. 
• Vi har en rigtig god Skive ordning – en ordning som i vid udstrækning 

administreres at Skive Idrætssamvirke (SIS). Vi har i kommunen nogle 
unikt gode vilkår for adgang til, og tilskud til, lokaler, der er kommunalt 

aktivitets-tilskud til medlemmer op til 25 år, og der er kursustilskud på ca. 
75% (ofte mere) af kursusprisen. Vi skal blive meget bedre til at udnytte 

de muligheder der er for deltagelse i kursus. Det er ikke prisen der skal 
afholde os fra at tage på kursus, og måske selv trække kurser til Skive. Det 

kræver selvfølgelig, at vi har nogen som gerne vil afsted på kurser. Vi skal 
blive bedre til at spotte, hvilke kurser vi har brug for, og så arbejde på, at 

vi får nogen afsted. Men også tænke i mulighederne for at afvikle kurser 
hos os selv, og måske indbyde andre beslægtede klubber i regionen. 

• Når 2023 er gået, har Skive Kommune være Team Danmark eliteidræts-
kommune i 4 år. I den nærmeste fremtid skal kommunen i gang med at 

forhandle en ny 4 årig periode med Team Danmark. Det er mit indtryk, at 

kommunen er kommet rigtig godt i gang i løbet af de første fire år – både 
med idrætsklasserne på Aakjærskolen, med tilbud på ungdomsuddannel-

serne og i samarbejdet med klubberne. Det er i høj grad elitekoordinator 
Mike Isaksens fortjeneste, at vi er kommet så langt, trods en lang Corona 

periode. Indenfor atletikken er Skive AM en af de forholdsvis få prioriterede 
idrætter. Når vi er det, er der mulighed for at få støtte på flere parametre, i 

forhold til vore talentfulde unge udøvere. Der er så også forventninger til os 
som klub, og i den kommende tid skal vi også drøfte samarbejde og 

forventninger med Skive Eliteidræt. Det ser vi frem til, ligesom vi ser frem 
til et fortsat godt samarbejde til gavn for ikke mindst de unge udøvere. 

 

I klubben har vi en gruppe, som mange på tværs af afdelingerne, er med i, og 
som vi måske, med en lille tilsnigelse kan kalde en 5. afdeling. 

Jeg tænker på 60+ gruppen, som en del joker med nok efterhånden burde 
hedde 70+ gruppen. 

Det er muligt, at de der var med fra starten nu er 70+’ere, men der kommer jo 

hele tiden nye 60’ere til, så 60+ er nok fortsat et godt navn. Det er også det 
der er indgroet, og vi har vænnet os til. 

Fra starten tror jeg, at gruppen var tænkt som ”hygge” og ”praktiske 
hjælpere”. 

Altså at man både skulle kunne hygge sig med snak, kaffe, brød, en bette en 
og gåture, samt at man gerne ville hjælpe og gå til hånde, når der skule 

forberedes og afvikles arrangementer, stævner mm. 
Gruppen er i dag vokset sig rigtig stor, og vi er langt over 100. Heldigvis er der 

fortsat mange som velvilligt giver en hjælpende hånd med mange praktiske 
opgaver – springmadrasser der skal ind og ud, klargøring til stævner og 

mesterskaber med meget mere. Det skal I have stor tak for, og vi håber, der 
bliver ved med at være en stor gruppe som hjælper med alt dette, og som kan 

blive ved med at klare det. 



Også tak til jer der tager en tørn, og tjener penge til klubben, med at hjælpe i 

teatersalen i forbindelse med deres arrangementer. 
Også tak til jer, som ud over ovenstående, også er involveret i hele den sociale 

del. Hyggelig sammenkomst den første mandag i måneden, gåture, foredrag, 
udflugter mm. Rigtig mange mødes om disse ting, og ser frem til dem, og til at 

mødes med alle de andre. 
 

Der er i beretningen nævnt nogle af de udfordringer vi har, og kommer til at 

stå overfor. Udfordringerne er ikke lige store, og nok heller ikke helt en, i den 
enkelte afdeling. 

Her ved indgangen til 2023 er billedet det samme, som det har været i mange 

år – vi har en god klub med dejlige medlemmer, og set over et år, er det helt 
utroligt, hvad der bliver udtænkt, planlagt og gennemført. 

Det skal vi huske på, også når vi tumler lidt med udfordringerne. 
 

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, 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. En særlig tak til Daniel og Holger for godt 

samarbejde her på stadion. 

Tak til øvrige myndigheder, til sponsorer, idrætssamvirket, Skive Eliteidræt, 
idrætsorganisationer 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. 

 
Tallene for 2022 er ikke helt på plads endnu, men de er for nedadgående. 
 

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

  
Atletik Motion o-løb Triathlon rulleskøjte 

Sum incl. 
rulle 

Sum excl. 
rulle 

2022        

2021 154 226 29 59 0 468  468 

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 

 


