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Bestyrelsesarbejdet:Bestyrelsen har indtil nu haft meget arbejde med at ordne praktiske ting f.eks. i for-
bindelse med arrangementer. Det levner for lidt tid til det fremadrettede strategiske arbejde. Vi er derfor 
ved at sætte gang i en proces, hvor vi nedsætter nogle specialudvalg som får nogle afgrænsede opgaver at 
stå for. Det tjener både det formål, at udvalget kan kvalificere og udvikle sit område og bestyrelsen kan 
koncentrere sig om det strategiske. Det første bliver hyggeudvalget, som får opgaven at sørge for afslutnin-
gerne (sommer, udendørssæsonen, jul), de hyggelige rammer om generalforsamlingen samt hvad de selv 
finder på at arrangere i løbet af året. Det er en opgave som fint kan løses af en gruppe forældre, uden at de 
deltager i bestyrelsesarbejdet - og det er en stor hjælp for os. Vi har besluttet, at vi nedsætter et udvalg ad 
gangen, så vi kan nå at lave det forberedende arbejde.  

Skole OL:Vi holdt Skole OL for 4. og 5. klasserne over 2 dage i maj måned, med velkomsttaler af henholdsvis 
borgmester Jørn Pedersen og viceborgmester Christian Haug. Det var to dage med fuld fart på og højt hu-
mør. Vi gentager succesen igen til maj. I skrivende stund er der næsten fyldt til 5. klasse stævnet, mens der 
er mange ledige pladser til 4. klassestævnet. Vi håber, at begge dage igen bliver fyldt op til 500 elever pr. 
dag. 

Træningen: Vi har sagt farvel til nogle af trænerne, og goddag til nye. De nye er kommet rigtig godt fra 
start, og vi ser frem til udendørs sæsonen som starter lige efter påske. Vores unge trænere har været og er 
en stor hjælp for de faste trænere, så det var givet godt ud at sende flokken på børnetrænerkursus sidste 
år. Herfra skal lyde en stor tak til alle som har bidraget med trænerarbejde i det forløbne år. 

Hjemmeside: Den nye hjemmeside er vi fortsat glade for, og det er dejligt at den fungerer sammen med de 
sociale medier. Desuden er Conventus kommet i drift, og vi arbejder på at blive gode til at bruge det.Vores 
webmaster som har ydet et stort og dygtigt stykke arbejde er stoppet, og vi skal have et team af to som kan 
stå for det tekniske på hjemmesiden samt en gruppe skribenter som kan levere stof til siden. Det kan f.eks. 
være små indlæg fra deltagelse i stævner eller praktiske informationer. Igen skal arbejdet deles på flere 
hænder, så arbejdsmængden for den enkelte er overkommelig. 

Conventus: En hel del af medlemmerne har meldt sig ind ved at bruge Conventus, men vi kan også se, at en 
del ikke har opdaget, at det nu er der, de skal registrere sig og betale kontingent. Derfor sætter vi nu gang i 
en informationskampagne, så vi kan få de sidste med. Fremover bliver det lettere ved tilmelding til stæv-
ner, at tjekke at atleten står på det rigtige hold og har betalt kontingent - ellers kan man først tilmeldes 
stævne efter det er bragt i orden. Trænerne bliver hurtigst muligt oprettet i Conventus med særlig træner-
adgang, så de får nemmere ved at have overblik over atleterne. 

Motionsløbene: Motionsløbene i sommerhalvåret følger tendensen på landsplan med færre deltagere og 
dermed faldende indtjening. Crossløbet som er en del af vinterturneringen i samarbejde med 6 andre klub-
ber fra DGI Sydøstjyllands område er i vækst.For vores afdeling af Crossløbet i november var den oprindeli-
ge plan, at der skulle være start og mål på stadion, men en uge før løbet blev vi nødt til at flytte det til Bak-
keskolen, da der var for meget vand i det område ruterne lå. Det gav meget ekstra arbejde for arrangør-
gruppen, men det lykkedes. Mange tak for indsatsen.På forskellig vis, er de enkelte motionsløb gået i gang 
med at etablere nye tiltag som kan tiltrække nye deltagere. F.eks. får Kolding Løbet i år en Walk-rute med 
henblik på gruppen 50+ der ikke ønsker at løbe og 10 km ruten erstattes af en trailrute. Ligesom sidste år vil 
der på pladsen være atletik aktiviteter og orienteringsklubben laver nogle orienteringsaktiviteter. Hvis no-
gen har gode ideer til spændende tiltag for nogle af motionsløbene hører vi gerne om det. 

Stadion:Klubben havde sidste år stor aktivitet på stadion, både med træning, Skole OL, stævner samt 
start/mål for Sct. Georgsløbet.Det fortsætter i det kommende år, og vi ser frem til den lille men meget til-
trængte renovering. Den kommer til at omfatte dræn i begge ender, udretning af bulerne i banen, oprens-
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ning og opstregning af løbebanen. Det var lovet, at dette arbejde skulle være færdigt til starten af uden-
dørssæsonen - nu må vi se. Vi ønsker os stadig et atletikstadion med 8 løbebaner i rigtig facon, men efter 
det nyligt overståede kommunalvalg er det et nyt fritids- og idrætsudvalg, som skal tage stilling til, hvad der 
skal ske med stadion og kommunens øvrige idrætsfaciliteter.  

Det gamle styrketræningslokale under den gamle tribune er blevet sat i stand og vi er i gang med at skaffe 
træningsudstyr til lokalet.  

 

Stævner: Klubben har afholdt to stævner, og sidste år blev begge stævner af praktiske årsager holdt efter 
sommerferien. Det første lige efter sommerferien, hvilket ikke er optimalt af hensyn til planlægningsarbej-
det og tilmeldinger. Det skyldtes udfordringer med at få kalenderen til at passe sammen med vores samar-
bejdsklubbers kalendere. Igen i år får vi udfordring med kalenderne - denne gang er der storstævne i Es-
bjerg samme dag som vi har Kolding Løbet, så vi får brug for alle de hjælpere vi kan skaffe. Begge vores 
stævner gik godt, også her vil bestyrelsen gerne takke alle hjælperne for indsatsen. Vi har også haft vores 
atleter i aktion, både til vores egne stævner men også rundt om i landet. De fleste af vores atleter har en 
alder, hvor man til stævner ikke bare skal måle på om de sætter rekorder eller vinder. Det kan være lige så 
vigtigt, at en teknisk detalje er lykkedes også selvom resultatet måske ikke nåede samme niveau som tidli-
gere, for i den periode hvor man arbejder på at forbedre teknikken kan det koste på resultatet. Det betyder 
ikke noget, for de skal jo først toppe i 25 års alderen. Set over hele gruppen har atleterne både forbedret 
teknikken, og nogle har vundet danske mesterskaber, og andre mesterskaber, der er sat adskillige personli-
ge rekorder og nogle klubrekorder. Alt i alt må vi sige, at der til stævner har været stort udbytte af trænin-
gen. Tillykke med det til både atleter og trænere. 

Atletikskolen: Sidste år blev atletikskolen udelukkende styret af vores unge trænere, og det klarede de i fin 
stil. Der var også ros fra stadionpersonalet til trænerteamet for den måde de styrede deltagerne på. Det var 
som altid en rigtig god uge med stor aktivitet og god stemning. Vi ser allerede frem til denne sommers atle-
tikskole. Tak til trænerteamet! 

Motionsafdeling og Nature Fitness: Motionsløberne træner stadig fra KFUM hallen året rundt, og er en lille 
men fast flok. Nature Fitness var for et par år siden nødt til at sætte loft over antal tilmeldte, men mærker 
nu at flere andre steder i byen/omegnen er der lignende koncepter, så der skal tiltrækkes nogle flere. 

Alt i alt har vi haft et travlt år med mange aktiviteter og udfordringer, men også med fornyelse på nogle 
punkter. Nu ser vi frem til at drage nytte af de nye tiltag, så vi kan fortsætte arbejdet med at skabe gode 
rammer for atletik og motion i Kolding. 
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