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Atletikudvalg 

 

Atletikudvalg beretning 2012 

 
Endnu et år er gået, med stor aktivitet på både træningsbanen, deltagelse til stævner og social 

arrangementer i klubhuset. Vi kan konstatere at EAM atletik vokser hvad angår medlemstal og 

brilliere hvad angår resultater. 

 

Atletikudvalget:  

Udvalget er bestående at Vibeke, Torben, Jesper og Diana. Der er stor aktivitet i udvalget og vi 

prøver på bedste vis at lave nye aktiviteter og tiltag i løbet af året. Jeg vil hermed gerne sige tak til 

udvalget, for den positive indsats der er ydet året igennem. 

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

altid nye ideer som kan bringes til live eller gamle ting som kan gøres bedre. Derfor vil vi i 

atletikudvalget gerne opfordre forældre, aktive og trænere til at melde sig som hjælper 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 2012: 

Med endnu et år med fremgang på medlemssiden, har det igen i år været et hårdt år. I den 

forbindelse vil jeg og atletikudvalget 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 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. Derfor vil Atletikudvalget opfordre forældre og vores ældste 

ungdomsaktive til at melde sig som hjælper/assistent i de enkelte grupper, samt som hjælper ved 

stævner både ude og hjemme. 

 

Årets træner 2012: 

Tildeles Karina Sørensen – træner for 7-9 års gruppen. Karina trådte til da vi manglede trænere i 

den store børnegruppe, hun er rigtig ihærdig og man kan se hun elsker at færdes på stadion.  

 

Sportslig plan: 

Igen i år er der sket fremgangsrige resultater på atletikbanen, vi kan kun glæde os over at vores 

unge mennesker og vores seniorer, virkelig kæmper for de mange gode præstationer der har været i 

løbet af året. Vi har valgt at nævne nogle enkelte højdepunkter: 

Vi har to udøvere som er optaget i DAF’s talentudvikling (Sofie og Stella). Klubben vandt DM 

Hold i kast og spring, mændene fik en flot 5. plads ved finalen i elitedivisionen og så er der kommet 

et kvinde DT hold, som der ikke har været i mange år efterhånden, og som samtidig klarede en 

oprykning til elitedivisionen i 2013. 

 

Niels Block Springerpokal: 

Pokalen går i år til Andreas Jeppesen. Andreas skiftede til Esbjerg AM sidste år, han har boet og 

trænet i Esbjerg en del år nu, og vi har haft stor glæde af ham som træner for de ældre årgange. Han 

har delt glædeligt ud af sin viden og egen erfaring. Andreas har i den korte tid i Esbjerg AM både 

lavet ny klubrekord i højdespring og længdespring, og af den grund fortjener han Niels Block 

Springerpokalen. Stort tillykke til Andreas og vi glæder og til at se hvad fremtiden bringer. 
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Til slut vil Atletikudvalget 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, om det er til den daglige træning eller til deltagelsen af et stævne. 

 

For Atletikudvalget 

 

Diana Hovborg Hansen 

 

Højdepunkter for 2012: 

 
 25. dec. 12: LM inde 

 25-26. feb. 12: DM senior Skive  

 3-4. marts. 12: DM ungdom Skive  

 12. maj 12: DT-mænd Odense – er gået videre til finalen 

 12. maj 12: Mangekamp Esbjerg – 52 deltagere fra Esbjerg 

 13. maj 12: DT-kvinder Aabenraa – er gået videre til opryknings stævne 

 26. maj 12: Herning Games – 15 deltagere, en del medaljer 

 3. juni 12: LTU Aalborg – 1 pigehold 16-19 år, videre til finalen 

 9-10. juni 12: DM Hold Hvidovre – 11 deltagere, 2 hold – guld i kast og spring 

 17. juni 12: DM Kaste femkamp Østerbro – 4 deltagere, TW guld og BN 3. plads 

 23-24. juni 12: Vestmesterskaber Skive – 7 deltagere (3 vestmestre) 15 medaljer ud af 23 starter 

 6-9. juli 12: Världungdomsspelen, Göteborg. (Andreas lavede klubrekord i højde + længde) 

 11-12. august 12: DM-mangekamp, Ballerup (DH) 1 deltager 

 25. august 12: Regionsholdfinale  (15 deltagere fra EAM) 2 guld, 1 sølv og 1 bronze 

 25-26. august 12: DM senior - 9 deltagere, 2 guld, 3 sølv og 3 bronze 

 31. august: Idrætsnatten – godt og besøgt arrangement 

 1-2. september: DMU 18 deltagere 

 8. september: DT-finale mænd 5. plads – god social tur 

 9. september: DT-kval kvinder rykkede op i elitedivision 

 22. september: DGI Sydvestmesterskaber 52 deltagere 

 22. september: DTU finale 2. plads 

 29. september: CBM ca. 60 deltagere 

 29. september: Vest – holdmesterskaber (2 sølv+1 bronze) 

 5. oktober: Afslutningshygge for 10-13 år - 31 børn, uddelt diplomer, rigtig godt arrangement 

 


