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Atletikudvalg beretning 2014 

 
 

Atletikudvalget 

Udvalget er bestående at Vibeke, Morten, Torben og Dorthe, og vi har i 2014 fortsat uden at 

udnævne en ny formand efter at Diana er holdt. 

 

Diana var en stor kapacitet i AU, og vi har derfor brugt lidt tid på at omstrukturere og fordele 

hendes opgaver, således at der er en mere ligelig arbejdsbyrde. 

 

I AU lægger der rigtig mange opgaver – og vi har på grund af ressourcer været nødsaget til at 

prioritere en del i 2014.  Nogle af de mange opgaver, der blandt andet lægger i AU : 

- arrangerer stævner 

- tilmelder og arrangerer udenbys ture ifm stævner (både nationale og internationale) 

- sørger for ungdomstrænere (møder, uddannelse, sparring) og kommunikationen til 

disciplintrænere 

- vurderer hjælp og støtte ift. elite aktive (træningslejr, ture, osv) 

- kontakt og møder med de øvrige klubber i regionen  

- kontakt og møder med DGI 

- kontakt og møder til DAF 

- Kontakt og møder i nærområdet blandt andet SEPE, kommunen, Eliteordninger og lignende 

- Årsafslutninger, julefrokoster, osv 

 

Hertil skal så også siges:, at selv om der er mange ting at jonglere med og det er lykkes nogenlunde 

i år, er der altid nye ideer som kan bringes til live eller ting vi gør nu, som kan gøres bedre. Derfor 

vil vi i atletikudvalget gerne opfordre forældre, aktive og trænere til at melde sig som hjælper til 

nogle af de opgaver der skal laves i Atletikudvalget, så arbejdsopgaverne kan deles ud på flere og 

der bliver mulighed for nye tiltag som gør det endnu bedre/sjovere for medlemmer at være i 

klubben. 

 

Trænersituationen 2014 

 

Vi har en god og forholdsvis trofast trænerstab, hvoraf mange heldigvis har sagt ja tak til en ny 

sæson i EAM.  

 

Som et nyt tiltag i 2014, så har vi prøvet at udvikle vores egne ungdomstrænere ved at plukke 

iblandt vores egne 14-15 års atleter. Trænere har i evalueringerne rost dette tiltag meget og vores 

første ”kuld” af ungdomshjælpetrænere, er nu klar på deres anden sæson.  Evalueringerne fortæller 

os at disse ungdomshjælpetrænere har nemmere ved at vise og finde på gode atletikøvelser – og 

samtidig er de gode rollemodeller for vores yngre atleter. 

 

Tilbuddet om ungdomsvintertræningen (10-15 år) har også været en succes, og det blev vedtaget på 

sidste års generalforsamling at vi kunne opkræve 300 kr. for ”vintertilbuddet”, hvilket med ca. 33 

tilmeldte betyder knap 10.000 kr.  

 

AU vil gerne takke alle trænere for deres store arbejde, de har ydet året igennem. En tak skal også 

lyde til alle de forældre, der har hjulpet til træning og stævner, uden jeres hjælp vil det vi 
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planlægger ikke kunne gennemføres. Atletikudvalget har som en af deres højeste prioriteter, at få en 

passende bemanding til alle grupper, så træningen lettes for den enkelte træner og bliver mere 

interessant for børnene. 

 

Årets træner 2014 

 

Tildeles Paul Wolf – træner for 10-11 års gruppen. 

 

Valget faldt på en person, der aldrig siger nej !! Paul har deltaget på utallige ture – hvoraf mange af 

dem også betyder overnatning på luftmadras i indelukkede klasselokaler el. gymnastiksale og kolde 

lange dage på atletikstadions rundt omkring i landet.  

 

Han har i flere år været fast træner for de 10-11 årige.  Om sommeren 2 x ugentlig og 1 x ugentlig 

hele vinteren.  Bidrager derfor stort til vores ungdomstræning. Han deltager altid i vores interne 

trænerkursus og er meget bevist om at dygtiggøre sig som træner.  God indstilling og god klubånd. 

 

Sportslig plan 

 

Igen i år er der lavet rigtige gode resultater på atletikbanen, vi kan kun glæde os over at vores unge 

mennesker og vores seniorer, virkelig kæmper for de mange gode præstationer, som er opnået i 

løbet af året.  

 

Højdepunkter 2014: 

 

- Flotte præstationer i starten af året på DM landevej 10 km  

- Brian Nielsen på landsholdet i hammerkast 

- Sofie Albrechtsen deltog i NM i Mangekamp på Island, bronze 

- EAM afholdte Vest Danske mesterskaber for veteraner i juni 

- DT herrehold kæmpede sig til at komme i elitedivisionsfinalen (dvs. 5. bedste herrehold i 

DK) 

- DT kvindehold kæmpede sig tilbage i elitedivisionen 

- VDMU, 31 atleter  

- DMU, 11 atleter (1 x guld, 6 x sølv, 5 x bronze) 

- DM senior (4 x guld, 4 x sølv, 6 x bronze)  

- 3 stk. 14-15 årige piger udtaget af DAF til DN Galan i Stockholm 

- Kristian Holm udtaget til NM i cross Finland og EM i cross i Bulgarien  

 

EAMs Elite ordning Gruppe 2 udøvere = i øjeblikket 10 atleter  

(Stella Jørgensen i længde, Anne Porsholdt i trespring, Kristian Holm i 10 km, Christian Jørgensen i 

10 km, Sebastian Håkansson i 10 km, Lukas Jensen i 110 hæk, Andreas Jeppesen i Længde og 

højde, Torben Wolf i Kugle, diskos og hammer, Brian i Hammer, Tom i Diskos) 

 

Esbjerg ordningen: I øjeblikket 4 atleter 
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Niels Block Springerpokal 

 

Pokalen tildeles Anne Porsholdt, der i år satte ny klubrekord i trespring. Samtidig var hun med sine 

gode resultater i flere øvelser med til at bringe DT-kvindeholdet tilbage i den bedste række. 

 

Andreas (tidligere indehaver af pokalen og træner for Anne) får lov til at overrække pokalen og sige 

et par ord. 

 

Rene Dålfogts Mindefond 

 

AU har besluttet at tildele Kristian Holm Jensen (overrækkelse og begrundelser af træner Morten 

Basse) 

 

Atletikudvalget vil gerne sige stor tak til alle aktive samt trænere, ledere og forældre for året der 

gik, vi fortsætter med at arbejde på at få en stor bredde, samt gode atleter som kan blande sig i 

toppen af Dansk Atletik. 

 

Der er en positiv stemning blandt alle og det er rart at mærke at der er så mange som holder rigtig 

meget af at komme ud på stadion og i klubhuset, om det er til den daglige træning eller til 

deltagelsen i et stævne. 

 

Atletikudvalget 

 

 

 

 

 

 

 


