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Det har i sandhed været et temmelig usædvanligt år for Aalborg Triathlonklub. Dels havde og har 
bestyrelsen jo en større opgave med at få tilpasset aktiviteterne til det aktuelle medlemstal, 
herunder en særdeles nødvendig opgave med at få økonomien i balance, henset til det forhold, at 
flere års driftsunderskud, efterhånden havde drænet klubkassen. Og så sandelig også fordi Covid-
19 jo har vendt op og ned på sæsonen 2020.  
 
Lad os starte i nogenlunde kronologisk rækkefølge. 
 
Ved forrige GF kom der en del nye hoveder ind i bestyrelsen. Således fandt Aksel Nielsen, Henrik 
Israelsson, Annette Bach, Mads Stokkendal og Nanna Kragh vej ind i bestyrelsen. De to 
sidstnævnte i første omgang som suppleanter. Som ny praksis i bestyrelsen har vi indført, at 
suppleanterne er med til alle bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Dels kan der trækkes på 
ekstra arbejdskraft og dels er suppleanterne på bedre vis inde i bestyrelsens opgaver når eller hvis 
et bestyrelsesmedlem trækker sig. Det blev således nødvendigt idet Henrik Bruun på grund af 
tidnød, så sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Nanna Kragh trådte derfor  i 
Henrik Bruuns plads. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig således: Aksel Nielsen, Henrik Israelsson og Mikkel van Binsbergen-
Galan står for det sportslige, herunder aftaler med trænere, sæsonplanlægning og andre sportslige 
emner. Anette Bach og Mads Stokkendal varetager det sociale klubliv og Nanna Kragh har på 
fornemste vis varetaget medlemshvervningen. 
 
Ved generalforsamlingen i 2019 blev der nedsat et udvalg, som skulle gennemgå regnskabet og 
foreslå besparelser. Udvalgets arbejde dannede grundlag for det fortsatte arbejde i bestyrelsen 
med at få balance i indtægter og udgifter. Henrik og Aksel gjorde her et stort arbejde med at 
gennemgå kontrakter og rutiner i forbindelse med udbetaling af trænerhonorarer. Desuden er der 
gennemført en slankning af især udbuddet af tid med træner på kanten til svømning. Vi har i 
bestyrelsen fundet det forsvarligt med disse nedskæringer, og er overbeviste om, at niveauet godt 
kan holdes, især henset til det nu lavere medlemstal. Som vi senere skal erfare, kan vi derfor med 
stolthed nu præsentere et regnskab med et mindre driftsoverskud. 
 
Mange emner var på dagsordenen i begyndelsen af klubåret, altså det klubår, som startede efter 
forrige GF. For det første blev der nedsat et tøjudvalg, med det formål at føre en tidligere GF-
beslutning ud i livet vedr. ensartet klubtøj. Der gik en del tid hermed, og udvalget blev da også 
undervejs suppleret med Aksel, som senere i aften vil præsentere et oplæg fra Castelli. Oplægget 
baseres på en layout-ide fra Laila. Der blev også gennemført en dialog med Aalborg Kommune og 
AAM on en evt. lempelse i huslejen eller måske et helt andet tilholdssted. Det har ikke været 
muligt at opnå en lempelse i huslejen og der er heller ikke i skrivende stund fundet andre, egnede 
opholdssteder til os. Et andet tilholdssted er således ikke lige om hjørnet.  
 
Som I måske erindrer, kunne regnskabet ikke umiddelbart godkendes til den første GF. Revisor 
havde uafklarede emner i den forbindelse. Det var derfor nødvendigt med en ekstraordinær GF 



med det emne på dagsordenen. Denne GF fandt sted 24. juni 2019, hvor regnskabet blev endelig 
godkendt. 
 
Som noget nyt deltog og deltager klubben i et tiltag under Triatlon Danmark. Projektet blev kaldt 
Triatlon for Alle og bestod i en pakke med et års kontingent og startnummer til Aalborg Triathlon 
¼ jernmand. Med i pakken var en kursus- og workshoprække hen over efterår og forår med fokus 
på ernæring, træningsplanlægning, skiftetræning m.m. De fleste workshops blev gennemført med 
stor entusiasme blandt deltagerne, alt inden Covid-19 desværre satte en midlertidig stopper for 
aktiviteterne. Dog er vi overbevist om, at deltagerne trods alt, har haft mulighed for at blive klædt 
på til at gennemføre stævnet, som nu snart løber af stablen.  
 
Vi havde et ekstraordinært og gratis medlemstilbud, hvor klubben tilbød et førstehjælpskursus 
med fokus på ulykker og skader ved idræt. Kurset var velbesøgt og udbytterigt. Og nu hvor vi er 
ved de ekstraordinære tilbud, så har Jan Valentin Ohlsen beredvilligt stillet sin ekspertise som 
fysioterapeut til rådighed for jer medlemmer. Søndag efter svømning stiller Jan gerne en 
forhåndsdiagnose, for dem som måtte have behov. Stor tak for det initiativ. 
 
Klubben ansøgte om, og fik bevilget, støtte til træneruddannelse. Af forskellige årsager, herunder 
Covid-19, kunne uddannelsen ikke gennemføres og det udbetalte støttebeløb måtte 
tilbagebetales. Når situationen normaliseres noget mere, så vil vi igen forsøge at få uddannet flere 
trænerkræfter, også til ungdomsafdelingen. 
 
Skole-OL var planlagt til at afløse Tri4fun, og bestyrelsen var da også godt i gang med planlægning 
af et tri-stævne for de yngste, da landet blev lukket ned på grund af Covid-19. Samme skæbne 
ramte også i forbindelse med planlægning af levering af frivillig hjælp ved et par arrangementer 
her i byen. Så det slap vi altså for. Når jeg bruger den formulering, er det altså fordi vi i klubregi 
fremover vil være meget forsigtige, med at love hjælp til diverse sportsarrangementer. Grunden 
hertil er det store besvær der er, med at skaffe hænder nok til den slags. 
 
Fusions-cuppen skiftede i denne sæson navn til Aviatec-cuppen. Grunden hertil er en generøs 
præmie udloddet af firmaet Aviatec. Præmien tildeles efter lodtrækning og man får et lod hver 
gang man deltager i en af cuppen´s afdelinger. Mads Stokkendal og Andreas Runge har stået for et 
fint arrangement. Her har det dog også været nødvendigt med en del tilpasninger på grund af 
Covid-19. Vi er endnu ikke færdige med cuppen, idet den sidste afdeling, som er den traditionsrige 
afslutning på sæsonen; hold-enkeltstarten Fjorden Rundt, endnu ikke er gennemført. 
Enkeltstarten er i år en del af Aviatec-cuppen. 
 
På den måde var klubåret godt i gang i det tidlige forår 2020. God opbakning til den daglige 
træning og rigeligt af gøremål, da Covid-19 krisen ramte og det meste af landet lukkede ned. 
Således også træningen og vi var da nogen stykker, som lige nåede hjem fra Malaga-
træningslejren om lørdagen, hvor Spanien lukkede ned om søndagen. Som I alle ved kunne vi ikke 
gennemføre noget som helst, heller ikke den dengang planlagte GF. Den totale nedlukning varede 
jo nogen uger. Og i takt med lempelserne i forsamlingsforbuddet trådte i kraft, kunne 
klubtræningen startes op i det små. I begyndelsen kun i små hold, som skiftetræning ude i byen. 
Men senere har vi jo kunnet komme i gang igen med lørdagscykling, mandags- og midtuge løb og 



som den seneste, indendørs svømning. Stævneaktiviteterne har det derimod ligget meget småt 
med. Som I ved, har der stort set ikke kunnet gennemføres stævner, hverken i ind- eller udland. 
Dog lysner det lidt her på sensommeren og gik det efter planen, så har en del af jer været afsted til 
Tri ved Søen og Flugten til Hvalpsund i denne weekend.  
 
Tilsyneladende er Covid-19 krisen gået forholdsvist let hen over Aalborg Triathlonklub. Kigger man 
på medlemslisten, er den heldigvis ikke præget af noget stort frafald, og det er mit inderlige håb, 
at I medlemmer vil være med til at støtte klubben, ved at undlade at melde jer ud på grund af 
nærværende pandemi, eller nogen anden grund, for den sags skyld. 
 
Et sted er vi dog lettere udfordret. Vi har måttet konstatere et faldende medlemstal i 
ungdomsafdelingen. Et vist frafald kommer jo af naturlige årsager – medlemmerne bliver jo ældre 
og flytter for en dels vedkommende, over i senior. Men der skal fyldes på i den yngre ende og 
afdelingens skæbne står og falder meget med tilstedeværelsen af tovholdere og dermed bindeled 
til resten af klubben. Vi i bestyrelsen kunne godt tænke os debat og gode konkrete tiltag, som kan 
være med til at styrke ungdomsafdelingen.  
 
Endelig vil jeg takke klubbens sponsorer; Woodee, Rask Boligrådgivning, SynsHallen og Aviatec. 
Ikke mindst sidstnævnte for en ekstraordinær præmie og støtte til det interne klubmesterskab, 
som nu lyder navnet Aviatec-cuppen. Desuden Perform Sport for store rabatter til klubbens 
medlemmer. 
 
Denne beretning kommer i sagernes natur til at dække næsten halvandet år. Tiderne har ikke 
været som de plejer og der har faktisk været store udfordringer ved blot at lade aktiviteterne 
ligge, samt forsigtigt gentænke og genåbne for det hele, med samtidig hensyntagen til de nu 
gældende retningslinjer for hygiejne og mulighed for forsamling. Det er dog min helt klare 
overbevisning, at vi nu står med en noget mere stabil økonomi, meget mere styr på interne 
procedurer, rimelig stabilt medlemstal og fremfor alt rigtig gode muligheder for klubben i 
fremtiden. Alt dette er noget vi alle bærer ansvaret for, men alligevel vil jeg rette en meget stor 
tak til alle i bestyrelsen for en fremragende indsats i dette år og sæson.  
 
 
På bestyrelsens og egne vegne. 
 

Mads Kaae Jørgensen 
Formand, Aalborg Triathlonklub 

 
 


