
 
Formandsberetning Aalborg Triatlonklub 2018 

2018 har været det første år med mig på formandsposten. Og siden der i vedtægterne udtrykkeligt står ordet 

”formandsberetning”, vil jeg tillade mig, at tage udgangspunkt i min egen oplevelse vedr. denne beretning. 

Overordnet set, er det min umiddelbare opfattelse, at klubben fungerer godt. Der er styr på den daglige drift af 

træningen og der er som regel et rigtig fint fremmøde til fællestræningerne og humøret er højt. Der er fortsat 

en stor kontinuitet i træningen, hvilket lover godt for resultaterne i den kommende sæson. 

Til sæsonstarten var det en særlig glæde, at modtage et større hold nye medlemmer. Det har glædet mig rigtig 

meget, at rigtig mange af jer ”nye” virker til at trives i klublivet og træner med stort engagement. 

Som noget nyt, er den hidtidige K-holdsordning nedlagt og erstattet af to nye ordninger. Der er nu et elite-hold 

og et hold af klubambassadører. Meningen med disse nye ordninger har kort og godt været, at få flere atleter 

ind under ordningen, samt at tilpasse ordningerne til klubbens reducerede økonomi. Endvidere var det 

meningen, at tøj-sponsorater lettere kunne sælges til interesserede sponsorer, fremfor når det er en hel klub, 

som skal have nyt tøj med sponsornavne på. 

I løbet af klubåret, har der været en del møder i dette hus, mellem os og vore samlevere; AAM. AAM er vore 

venner, som vi skal have et rigtig godt samarbejde med. Konkret har vi givet håndslag på en udveksling af 

aktiviteter og der arbejdes frem mod et endnu større samarbejde i fremtiden. Det er således hensigten, med en 

fortsat styrkelse af relationerne til AAM. 

På ungdomssiden er det aftalt, at klubben deltager i de internationale ungdomsmesterskaber sammen med 

SIFA, når de skal afvikles her i byen til sommer. 

Internt og eksternt er der fra bestyrelsens side holdt stor fokus på den interne og eksterne kommunikation. Det 

er mit håb, at I som medlemmer har følt jer godt informeret om klubbens daglige drift. Som forsøg, har der 

været afholdt evalueringsmøde for nytilkomne medlemmer. Bestyrelsen har jo haft det ønske, at nytilkomne 

medlemmer får så god en start som muligt og at der bliver lyttet til jeres oplevelser. 

Løbetræningen om mandagen er også blevet ændret. Der er nu særlig tekniktræning på udvalgte dage en time 

før den ordinære træning. Til gengæld er der så ikke mere fælles tekniktræning inden løb efter program. 

Frivillighed og aktiviteter 

Til trods for at vi i allerede i 2017 havde skåret ned på antallet af aktiviteter, vi enten selv har afholdt eller 

bidrog til afholdelse af, viste det sig også i 2018, fortsat svært at rekruttere frivillige. 

I 2018 deltog vi med et par håndfulde hjælpere til Gung-Ho og med hjælpere til Aalborg Triatlon. Herudover 

afholdt vi selv Tri4Fun samt Nytårsløb. I alle tilfælde var vi stadig nødt til at alliere os med frivillige udenfor 

klubben, for at kunne leve op til de forpligtelser, vi havde sagt ja til. 



 
Tendensen med at klubbens medlemmer i højere og højere grad er medlemmer på grund af egen træning og 

træningsmiljøet på bekostning af de klubmæssige aspekter, fortsatte således også i 2018. Det vil naturligt 

betyde, at de aktiviteter vi fremover involverer klubben i, vil være ganske få. Og helt konkret vil vi nok ikke 

foreløbig arrangere eller stå for arrangementer i form af ”total-enterpriser”, men i stedet videreformidle behov 

for hjælp udefra og i særdeleshed i samarbejde med vore bofæller, AAM. 

På aktivitetssiden blev svømmeweekend, Fusionscup, Fjorden Rundt og en særdeles vellykket træningslejr i 

Malaga afviklet, og tilbagemeldingerne herfra, er også med til at indikere at aktiviteter, der vedrører egen 

træning og udvikling stadig har en rigtig stor plads i vores klubliv.  

Vi tilskriver kontinuitet og et højt niveau i træningen, samt et åbent og positivt træningsmiljø, at vi fortsat er en 

attraktiv klub for nordjyske triatleter. Dette er et af de områder vi, som bestyrelse, fortsat vil fokusere på – og 

gerne udbygge. 

Resultater 

Om det bare virker sådan, eller reelt forholder sig sådan, er svært at gøre op. Men indtrykket er, at klubbens 

atleter gør det rigtig godt i konkurrence. Der har jo nærmest ikke været en weekend i sæsonen, hvor klubbens 

Facebook side ikke har bugnet af opslag fra stævner eller med tracking af atleter i aktion. 

Både ungdoms- , elite- og agegroup-atleter har markeret sig i toppen blandt danske triatlonudøvere. 

De gode resultater og det høje konkurrencemæssige aktivitetsniveau er med til yderligere, at sætte en streg 

under det faktum, at den træning klubben tilbyder, virkeligt gør en forskel i bestræbelserne på at yde den 

bedst mulige performance. 

Fremtiden 

Sæsonen 2018 har igen været lidt af et skæbneår. For selvom jeg synes det daglige arbejde i bestyrelsen, med 

at få det hele til at fungere går godt, så tegner der sig desværre en noget større udfordring for bestyrelsen og 

dermed for klubben og jer som medlemmer. I 2019 må og skal vi have styr på driftsunderskuddet. Klubben kan 

ikke fortsætte endnu et år med et underskud i 100.000,- kr´s klassen. Ellers løber vi simpelthen tør for midler 

indenfor kort tid. Det er mit indtryk, at der stort set er den samme mængde aktive atleter til træning i de 

seneste par år. Nu skal vi bare have indtægterne til at matche udgifterne igen. Væk er de fede år, hvor vi var 

nødt til at indføre medlemsstop, for ellers kunne vi simpelthen ikke være flere deltagere, til eksempelvis, 

svømning. Dengang havde vi også en større mængde projekt-triatleter, som jo gladelig var med til at betale en 

del af festen for alle vi andre aktive triatleter. Sådan er det ikke mere. Og medmindre der skal ske en væsentlig 

reduktion af service og træningstilbud og -kvalitet, er vi desværre nødt at kræve noget mere ind i kontingent. Vi 

er ikke blevet oversvømmet af sponsorater, til trods for en ihærdig indsats. Så den vej kan kun benyttes som et 

mindre supplement til økonomien, og muligvis kun i mindre omfang til konkrete projekter. Der kan naturligvis 

også søges diverse midler hos kommunen og landsdækkende interesseorganisationer. Det har vi sandelig også 



 
gjort. Men her kan man dog kun støtte konkrete projekter, som dels først skal arrangeres og gennemføres, men 

som så heller ikke hjælper ret meget på den daglige drift. 

Jeg vil derfor på det kraftigste anbefale, at klubbens medlemmer vil stemme for den senere vedtagelse af 

bestyrelsens forslag vedr. kontingent og andre tiltag til forbedring af driften. Gør man til gengæld det, så er jeg 

sikker på, at vi står tilbage med en stærk og trofast kerne af medlemmer, som nok skal bære vor gode klub 

igennem, indtil den næste højkonjunktur indenfor triathlonsporten rammer os. 

 

På klubbens og egne vegne 

Mads Kaae Jørgensen 

 


