Formandens beretning i Odense Atletik/OGF for
2016
Kære medlemmer i Odense Atletik/OGF,
Dette er vores beretning for året 2016.

Indledning

Der har været få og enkelte ændringer i bestyrelsen, bla. blev Taj valgt ind og vi har fortsat det
gode arbejde i bestyrelsen - ikke altid i komplet enighed, men vi har alle kæmpet for at gøre
2016 til et specielt år, idet vi også skulle afholde nordiske mesterskaber for Masters.
Vi har gjort en masse for at udvikle klubben og se klubben i sømmene for fortsat optimering og
forbedring af vores aktiviteter - men disse detaljer vil jeg komme ind på senere.

Bestyrelsens arbejde
Der har været en masse praktiske ting der skulle bringes i orden. Særligt har vi diskuteret
klubbens udvikling på baggrund af klubbens vedtægter, visioner og mål for klubben.
Vi er blevet mere effektive i vores arbejde, men vi bør stadig arbejde på at blive mere konkrete
når det gælder uddelegering af arbejdsopgaver til klubbens medlemmer. Vores møder er blevet
korte og konkrete og der er taget en del vigtige beslutninger for at udvikle klubben.

Klubbens administration
Klubbens administration blev i 2015 lagt i hænderne på Rasmus Jensen - som kasserer, Steffen
Mertov og Andreas Jeppesen. De har pudset af og der er kommet yderligere forbedringer og styr
på en del ting i den forbindelse.
Vi skal huske at holde styr på vores organisation: gælder blandt andet reglerne om godtgørelse,
udfærdigelse af bilag, kontrakter, politiattester og meget mere.

Klubbens organisation & udvalg
Vi har i klubben forskellige udvalg, der godt kunne trænge til deltagelse fra
•

Økonomi - primær tovholder Rasmus Jensen

•

Stævneudvalget - primær tovholder Buster Nielsen

•

PR/Marketing - primær tovholder Hans-Henrik Grabe
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•

Veteran - primær tovholder Lone Sørensen

•

Ungdom - Line Lykkehøj

•

Elite - primær tovholder Buster Nielsen

•

Faciliteter - primær tovholder Andreas Jeppesen

•

Web/IT - primær tovholder Andreas Jeppesen

•

Statistik- er der nogen???

Dertil har vi vores
•

DHL-styregruppen, hvor man naturligvis også frit kan melde sig.

I diverse grupper vil der være et naturligt loft for antallet af deltagere - men jeg vil glæde mig
til dagen, hvor jeg hører at vi har for mange frivillige i diverse udvalg eller grupper.

Er der nogen som melder sig??? Hvis ikke nu, så tilkendegiv gerne Jeres interesse til bestyrelsen!

Vi har også et “Advisory Board”, som desværre er gået i stå i løbet af 2016, pga. mange opgaver
med Nordiske Masters mv.
Vi forstiller os 5-7 medlemmer, der kan generere løsninger og forslag til klubbens bestyrelse.
Har dette nogen interesse for nogen?
Hvis ikke nu, så tilkendegiv gerne Jeres interesse til bestyrelsen!

Statistik
Der er stadig ingen der har tilkendegivet interesse i at lave klubbens statistikarbejde, hvilket på
mange måder er ærgerligt.
Heldigvis har vi www.statletik.dk hvor man kan se resultater fra dansk atletik, men dette giver
ikke noget specifikt overblik af klubbens resultatmæssige udvikling. Mange i klubben interesserer
sig for resultater - men ingen er åbenbart interesseret i denne del af atletikken.

Web og PR

Der bliver fortsat forbedret ting på vores web - noget kan ses med det fysiske øje, andre ting
kan ikke ses… da det ligger i baggrunden af systemet. Desværre har vi haft udfordringer med
vores leverandør, som ikke har været hurtigt ude med af afhjælpe os med de udfordringer vi har
i klubben - medlemsadministration mv.
Der er kommet flere nyheder på hjemmesiden og der er også kommet en god strøm af
kommunikation på både web og sociale medier.

Faciliteter
Arenaen
Der er godt gang i træningen i arenaen og mange træningsgrupper træner samtidig - det er
dejligt at se og opleve. Kulden i arenaen kan vi akut ikke gøre noget ved, men der kører en sag
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om hvem der har ansvaret for udfordringen. Der er blevet lavet nye ting i arenaen
hammerkastere og diskoskastere har fået deres helt eget kastebur. Så nu skal de ikke vandre
rundt i mørket og lede efter redskaber de har kastet ud i vintermørke.

Stadion
Der er fortsat mange forskellige aktiviteter på stadion. Aktiviteterne koordineres og vi har åbnet
meget for stadion og dette giver gode muligheder for godt og konstruktivt samarbejde med
Odense Idrætspark. Fortsat har atletikken den primær brugsret, men vi skal bevare åbenheden
og vores vilje til at samarbejde.

Klubhuset
Vi skal stadig blive bedre til at bruge klubhuset - det er ALLEs klubhus. Det er ikke lykkedes at få
spisninger op at køre i løbet af 2016 - eftersom der ikke har villet være frivillige på banen, så vi
kigger efter alternativer og andre muligheder. Måske har medlemmerne nogle forslag.

Træningsgrupper
Sprint/hæk

Fortsat god fremgang for sprinterne - Rasmus Jensen fik bla. Danmarks 3. hurtigste tid i 2016
med 48,15sek. Et flot resultat og den hurtigste tid i klubben i mange å på 400m.

Mellem/lang
Gruppen er meget stor og ligger i øjeblikket med 20-25 til træning med en god stemning og et
godt sammenhold. Der er en stor spredning i alderen. Det er nok den stærkeste gruppe for tiden
i Danmark for herrerne. Vi er en del trænere involveret: Lars Nielsen, Kasper Hansen, Martin de
Almeida, Sonni Thelmark, Peter Wildt (ungdom).
Det er godt at opleve at klubben kan have en så stor gruppe med god koordinering mellem
trænerne.
Af danske mestre kan der nævnes:
• DMU inde U19 3000m Jonas Gertsen
• DM inde 1500 m Andreas Lommer
• DM kort cross Peter Glans
• DM 10km landevej hold: Peter Glans, Andreas Lommer, Kasper Skov

Peter Ejersbo nr 3 U 23 baltisk mesterskab 1500m
Peter Glans sætter fynsk og klub rekord på 1500 m 2,42,73 og sletter dermed Allan Zackariasens
rekord fra 1985
MEGET imponerende!

Fladspring - længdespring/trespring
Der er faktisk kommet rigtig godt igang i denne gruppe og det er dejligt at se de unge talenter
der er på vej i denne gruppe. Andreas Jeppesen fik lige et spring over de 7 meter - flot!

Højde
En øvelse der må siges at være klubbens achilleshæl. Der er enkelte der træner øvelsen, men
med mange skader. Gad vide hvad 2017 har at byde på.
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Stangspring
Mogens Sørensen har i mange år ledt efter sin afløser på DT-holdet — nu ser det ud til at
lykkedes. Tillykke til Toke med det flotte resultat.

Kugle/diskos
AKA familien Mikkelsen - Emil, Anna og Steffen gør det godt. Det allerbedste resultat må dog
være Annas 13,96m i kuglestød. SUPER flot!

Hammer/Vægtkast
Det er stadig Anna og Taj der er klubbens bedste i disse øvelser. Der skal dog lyde en særlig stor
tak til Lone Sørensen, som nu har valgt at stoppe som træner - 1000 mange tak for din
hjælpende hånd! Det bliver Taj der tager over og vil hjælpe de unge talenter på vej.

Spyd

Vi kommer desværre ikke udenom denne øvelse. Vi har brug for nogle til at tage sig af vores
spydkastere og tage imod børn og unge, der kunne have interesse for denne øvelse.

Ungdom & Børn

Der er gang i ungdomsgrupperne og efter ansættelsen af Line er der også kommet flere
ungdommer med. Der er konstant udfordringer med at få trænersituationen til at fungere.
Vi har brug for forældre der gerne ønsker at engagere sig - vi sørger gerne for at uddanne dem
og få dem udrustet med de korrekte værktøjer til at tage hånd om klubben.

Masters
Modsat sidste år, så har jeg ikke tænkt mig at fokusere på alle resultaterne.
Måske vil der, som altid, være én eller anden der ønsker at supplere…
Vi havde de nordiske mesterskaber, som vi fik stor ros for. Andreas Jeppesen blev kastet ud i det
med hjælp fra de nærmeste i klubben og der blev givet en masse gode hjælpende hænder med.
1000 tak til alle der hjalp - det ville ikke have været en stor succes uden Jer!
Stævnet forløb sig ikke udfordringer, men klarede indsatsen og langt de fleste var meget
tilfredse, selvom vi godt kunne se at der kan være plads til forbedringer.
Særlig tak skal det lyde til Berit Jensen, som også var en del af stævne-teamet. Til en
sidebemærkning, skal der udover dette også lyde en kæmpe tak fordi du også har kørt bussen for
klubben i tide og i utide. MANGE TAK Berit!
Min opfordring sidste år lød på om der kunne være nogle masters atleter, der havde mod på at
være en del af ungdomstræningen - det var desværre ikke tilfældet? måske nu?

Race runners
Racerunning, noget som stadig er meget ukendt for mange af os. Vi vil gerne have at Jer
racerunners engagerer Jer mere i klubben.
Der har bla. været afholdt landsholdssamlinger i arenaen og stævner på atletikstadion. Det er
vigtigt at vi lærer hinanden bedre at kende, hvis vi fortsat skal udvikle os sammen.

Konklusion - træningsgrupper
Klubben har solide træningsgrupper. Hvis du vil være træner, så skal du være godkendt at
bestyrelsen. Ingen atleter må skifte træningsgruppe uden at atleten og begge trænere ALLE har
talt tydeligt sammen og med hinanden. Det er vigtigt for vores organisation at vi bevare disse
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grupper. Hvis vi vil skabe elite, så skal vi have gode grupper hvor der er plads til at bredden kan
udfordre hinanden og dermed blive dygtige.

Trænersituationen
Der er et særligt behov for at få flere ældre atleter ind og tage over ved træningen for børn og
unge. Der er brug for at forældrene i klubben viser interesse for atletikken i praksis. Der vil
fortsat blive arrangeret små interne trænerkurser for dem der melder sig som trænere i
klubben.

DHL & Eventyrløbet
Der er fortsat fremgang med DHL.
Men det er konstant en udfordring at få Jer medlemmer ud til at hjælpe med de frivillige
opgaver. Ingen aktive i klubben vil fremover kunne modtage støtte, hvis der ikke hjælpes med til
disse begivenheder. Vi kan som medlemmer ikke blot være med til at yde, vi skal stå sammen og
yde for at klubben fortsat kan opleve vækst.
Vi ser det som medlemmernes pligt at hjælpe for at kræve retten til støtte. Derfor er det vigtigt
at vi alle tager vores del og sørger for at gøre vores bedste for at motivere hinanden til at give
en hjælpende hånd.
Det er samtidig vigtigt at bemærke det fællesskab der skabes når vi hjælper hinanden. Det er
ret så farligt, for det kan være vanedannende at nyde af hinandens gode selskab, så pas på :-)

Frivillighed
Jeg mener ikke vi kan komme uden om dette princip i en forening. Frivilligheden er vigtig for
klubben - og lad mig nævne igen hvor vigtigt det er at alle medlemmer kommer og hjælper ved
vores events. Vi tager gerne imod frivillige, så kom til bestyrelsen hvis du vil være træner, leder,
hjælper mv.

MANGE TAK!

Der skal lyde en stor tak til alle frivillige som deltager i det daglige med træningen,
madlavning ved sociale arrangementer, fester og hygge i klubhuset.
Tak til alle frivillige ved vores stævner.
Tak til alle frivillige der har hjulpet med ved Eventyrløbet, DHL-stafetten, Skole OL, Nordiske
Master og andre aktiviteter på atletikstadion mv. Tak til personerne der har taget ansvar for
klubbens udvikling.
Tak til Jer der bringer en positiv stemning i klubben og løfter hvor der er behov. Tak til alle
der får idéer og tak til de der hjælper med at realisere disse idéer. Tak for dem der har taget
initiativ til træningslejr, fester og hygge i klubhuset

Mange gange tak for opmærksomheden - Hans-Henrik Grabe - formand i Odense Atletik/OGF
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