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Klubudvikling 

For et år siden satte vi gang i et klubudviklingsforløb med en konsulent fra DGI. Arbejdsgruppen består af 
bestyrelsen samt Frederik Asklund. Vi delte os i undergrupper, som arbejdede med hver sine emner. 
Arbejdet drejer sig især om Conventus, hjemmeside, kommunikation, faciliteter, løbs- og stævneledere, 
medlemmer, målgrupper og trænere. Det er mange emner, og mange af os har desværre været hårdt 
presset af vores arbejde, så vi har ikke kunnet arbejde så hurtigt. Vi er alligevel kommet rigtig langt med 
det meste, og resten er lige rundt om hjørnet.  

Vi har derudover været heldige, at få lov at være med i et lille forløb under DAF om udvikling af 
bæredygtige træningsmiljøer lokalt i relation til ATK princippet. Vi har haft 2 trænermøder med ATK 
leder, og fået mange gode input, og vi ser frem til det afsluttende møde.  

Derudover har vi i går haft børnetrænerkursus på Kolding Stadion med instruktører fra DAF. Vi har nu 10 
trænere med børnetrænerlicens fra DAF, og de lærte ca. 20 trænere fra andre klubber at kende, så nu 
har de nogen at erfaringsudveksle med. 

Næste skridt i klubudviklingen er vi også begyndt at tænke på. Det kommer I til at høre med om, når vi 
har konkretiseret tankerne. 

Nye hjemmeside 

Da den gamle hjemmeside var for tung at arbejde med, og Conventus ikke kunne oprettes på den, tog vi 
i sommer beslutning om en helt ny. Vi har brugt penge og tid på at overgå til ny hjemmeside, og det har 
været en god beslutning. Hjemmesiden er blevet meget nemmere at arbejde med, og det kan ses. 
Desuden har vi også fået mere gang i Facebook, og klubben er kommet på Instagram. I løbet af april/maj 
regner vi med at Conventus også er i drift. Vi skal først på kursus, og Nets skal godkende 
betalingsmodulet. Fremover sker tilmelding og betaling af kontingent i Conventus – vi melder ud, når det 
er klar. 

Stadion 

Man må sige, at vi bruger stadion en hel del. Vi har mange børn og unge til træning hver gang, og ud 
over de to årlige regionsstævner er vi med i skolestævnerne for 6. og 7. klasserne og nu får vi Skole OL 
med over 1100 deltagere fordelt på to dage. Derudover har Sct. Georgsløbet start og mål på stadion, og 
så må vi ikke glemme atletikskolen der afslutter sommerferien, og børnetrænerkurset i går med 
deltagelse fra mange forskellige klubber. Vi er i dialog med kommunen, da anlægget i den grad trænger 
til vedligeholdelse og opgradering. Det vi ønsker mest, er at blive her med opgradering af løbebanerne til 
den rigtige facon, så får vi også det rigtige tilløb til højdespring. Vi håber, at det lykkes. 

Den daglige træning 

Trods få trænere har der gennem hele året været mange børn og unge til træning, og der er et højt 
aktivitetsniveau. Nu begynder vi at få flere trænere igen, så vi ser frem til den udendørs sæson, som vi 
har taget hul på i dag. 

Nature Fitness kører stabilt, med såvel gamle som nye medlemmer. Vi får løbet, trænet styrke, 
koordination og balance og der er plads til grin og venskabelige drillerier. Her er vi gået over til kun at 
annoncere på Facebook og hjemmeside, og dermed spares udgifter til avisannoncen. Vi havde besøg af 
en journalist til træningen i torsdags og i påsken kommer der en artikel i Jyske Vestkysten. 

Vores lille gruppe af motionsløbere holder trofast ved, og løber fra KFUM hallerne tirsdag og torsdag. 
Sidste torsdag i hver måned, har de fællesspisning og hygge, en rigtig god tradition. 

Stævner 

I 2016 har vi haft de sædvanlige 2 regionsstævner og derudover regionsfinale for de 10 – 13 årige, og 
derudover er nogle af vores folk involveret i skolestævnerne for 6. og 7. klasserne i juni. Det er mange år 
siden, at der sidst var regionsfinale i Kolding. Det var en fin dag, med deltagere fra store dele af 
Vestdanmark. Efterfølgende har vi hørt fra flere af de andre klubber, at det var et rigtig godt 
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arrangement, og at hjælperne var gode til at guide atleterne. Her fra en stor tak til alle hjælperne til alle 
vores stævner! 

Vi har selvfølgelig også haft atleter ude til stævner andre steder, også til indendørsstævner her i 
vintersæsonen. Det er både blevet til mange gode oplevelser og fine resultater – skynd jer ind på 
hjemmesiden og studer det nærmere.  

Motionsløbene 

Vores motionsløb er stadig vores største indtægtskilde, men som jeg også nævnte sidste år, kan vi 
mærke den samme tendens, som der er i resten af landet med vigende deltagelse til løb. Vi skal derfor 
fortsat arbejde på at udvikle vores løb. I år, har der været et samarbejde med 2 2. årsklasser på HHX på 
IBC om udvikling af Sct. Georgsløbet og det bliver spændende at se hvad der kommer ud af det. Tak til 
alle hjælperne – uden jer kan vores motionsløb ikke lade sig gøre. 

SkoleOL 

Vi tog i november 2016 beslutningen om, at blive vært for Skole OL 2017. Vi får den 11. maj besøg af 4. 
klasserne og 17. maj af 5. klasserne. Det er et koncept, som på mange områder minder om de 
traditionsrige stævner for 6. og 7. klasserne. Stævnerne for 6. og 7. klasserne afholdes i juni. Da vi først 
tog beslutningen i november om at deltage i Skole OL var vi meget spændte på, om der ville komme ret 
mange elever – vi blev klogere. Der kommer 25 4. klasser med i alt 551 elever og 25 5. klasser med i alt 
579 elever på stadion i maj. Det bliver en fest med åbningstaler og musik og højt humør. Vi har et lille 
udvalg, som står for planlægningen, og på dagene får vi brug for hjælpere, så hold jer ikke tilbage. 

Atletikskolen 

I skolernes sidste sommerferieuge havde vi vores traditionsrige atletikskole. Denne gang var alle 
trænerne vores unge aktive – og det gjorde de rigtig godt. De har heldigvis meldt sig klar igen til 
sommer, og de fleste af dem var på børnetrænerkursus her på stadion i går – så de er helt skarpe på 
opgaven. 

Hal 3 i KFUM hallerne 

Da der ikke kan skaffes finansiering til en ny hal 3 i KFUM hallerne, er denne blevet skrinlagt. I stedet 
arbejdes med et nyt indgangsparti og at flytte cafeteriet ned til den nye indgang. Det handler både om, 
at gøre det mere handicapvenligt, mere synligt og at personalet ikke skal bære alt op og ned ad 
trapperne.  

Tak for hjælpen aften i efteråret  

I oktober havde vi en hyggelig aften med spisning, foredrag og gennemgang af vores motionsløb, som 
tak for hjælpen til vores mange hjælpere. Tom Johansen, tidligere atlet i klubben, holdt foredrag hvor 
han blandt andet trak en rød tråd fra hans tid i klubben over bobslædelandsholdet til klubledelse og hans 
arbejde med hjernetræning. Vi fik en smagsprøve på hjernetræningen, da vi blev sat til at kaste med 
ærteposer. Mange blev overraskede over, både hvor meget det kræver, og hvor sjovt det også er. 
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