
   
 

   
 

Skive AM, Triathlon – formandens beretning 2022 

2022 blev første normale år uden Corona. Det var kun de første par uger af januar, hvor vi havde 
begrænsninger på brug af svømmehallen. Svømmehallen måtte kun havde åben for foreninger, og dermed 
igen fast livredder, vi havde fået arrangeret svømmetid sammen med svømmeklubben, da de kunne 
mønstre en livredder. 

 I marts måned begyndte vi med klubdag, hvor vi i år havde fornøjelsen af Leif Lundstrøm, som holdt 
foredrag. Leif er uddannet fysioterapeut og har diverse træneruddannelser fra DIF og DTRIF plus 
idrætskonsulent og eventmanager for DGI. Klubdagen afholdt vi ude på gymnasiet, da det var samme 
weekend der blev afholdt DM indendørs atletik, så alle klublokaler var optaget. 

 Vi har siden Corona kun fået ganske få medlemmer i klubben, og flere der har meldt sig ud, så vi fra at 
havde ligget på ca. 50 medlemmer, er vi nu nede på 39 i 2022.  Generelt set er der tilbagegang i Triathlon på 
nationalt plan - fra vi i starten af 10erne og frem havde en opblomstring i interesse for sporten, især bragt 
frem af Challenge serien som afviklede den første hele jernmand i København – er senere overtaget af 
Ironman. Nedgangen af deltager ses også til mindre lokale stævner og DM stævner, hvor der generelt er 
færre deltager. 

Sommerfesten som efterhånden er blevet en fast tradition ved Lybystrand, lagt sammen med Tri-Cup åbent 
vandsvømning afholdt torsdag d. 16. juni. Efter svømningen stod den på grill, maden havde vi købt udefra 
med 50 kr i egenbetaling.   

Vi har her til efteråret start vinter, prøvet at startet op med fælles løbetræning før svømning om mandagen, 
for at se om det det kan hive flere medlemmer til fællestræning, indtil videre har vi været 5-6 deltagere per 
gang.  

Klubmesterskabet: 

Tri-cup fordelt over 5 afdelinger inklusive Flugten til Hvalpsund.  Duatlon var første stævne på 
programmet, med ganske få deltager, herefter fulgte åbent vandsvømning som endte uden 
resultater, da bøjen vi havde opsat drev væk med vinden, så resultaterne ikke kunne bruges. De 
resterende afdelinger fik vi ikke afviklet, da der ikke var nogle deltagere, der stillede til start, og 
derfor har vi valgt ikke at uddele mesterskabspokalen år. 

Stævner: 

Følgende stævner deltog klubmedlemmer i:  Flugten til Hvalpsund, Holstebro 1/6, Thor Beach, Jels, 
Aalborg kvart og halv, Ironman København, Tri ved søen, Silkeborg halv og kvart. 

Aktiviteter 2023 

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

• Klubtur Træningsweekend på cykel. 

• Duathlon stævne . 

• Sommerfest Lyby strand. 

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

Niels Peter  


