
 

Beretning Aalborg Triatlon Klub 2017 

2017 har på flere måder været et ”mellem år”. Vi har været uden formand og skåret ned på antallet af afholdte 

aktiviteter. 

På den anden side har klubbens medlemmer skabt rigtig flotte resultater i løbet af året. 

Medlemmer 

Vi har i sæsonen haft tilgang af ca. 30 nye triatleter, således at vi i skrivende stund er 161 medlemmer i 

klubben. Dette er stort set status quo ifht året før.  

I en tid med mindre tilbagegang i antallet af aktive i både Danmark og resten af verden, er det, på godt jysk, ok. 

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. 

Ungdomsafdelingen (U18) tæller 17 aktive triatleter, hvilket er en fordobling på bare 1 ½ år. Dette har stillet 

store krav til både trænere og ledere – en opgave, der er blevet løst og fortsat løses på fornemste vis i 

samarbejde mellem ledere, trænere og forældre. 

Ligesom på seniorsiden er træningen og træningsmiljøet i højsædet. 

 

Frivillighed og aktiviteter 

Til trods for at vi i 2017 have skåret ned antallet af aktiviteter, vi enten selv afholdt eller bidrog til afholdelse af, 

viste det sig fortsat svært at rekruttere frivillige. 

I 2017 afholdt vi i samarbejde med Aalborg Kommune aktiviteter i forbindelse med Landsstævnet og vi bidrog 

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. 

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

træningsmiljø på bekostning af de klubmæssige aspekter er således fortsat. Det vil naturligt betyde at de 

aktiviteter vi fremover involverer klubben i, vil være færre. 

På aktivitetssiden blev svømmeweekend og træningslejr afviklet, og tilbagemeldingerne herfra er også med til 

at indikere at aktiviteter, der vedrører egen træning og udvikling stadig har en plads i vores klubliv.  

 



 
 

Resultater 

Om det bare virker sådan, eller er reelt 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. 

Dels er det fornemmelsen at der deltages i flere konkurrencer både i Danmark og i udlandet og dels er der 

kommet flere danske og internationale mesterskaber i hus. 

Både ungdom, elite og agegroup atleter har markeret sig i toppen blandt danske triatlon udøvere. 

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

under at den træning klubben tilbyder virkeligt gør en forskel i bestræbelserne på at yde den bedst mulige 

performance. 

 

Fremtiden 

Sæsonen 2017 har som nævnt været et ”mellem år”, rent klubmæssigt. Fra bestyrelsens side har fokus været 

på de forhåndenværende opgaver – at sikre drift i form af træning, haltider, stævner og det eksterne 

samarbejde med bl.a. kommunen. 

Ambitionen er at bestyrelsen igen kan blive fuldtallig og derved få de ekstra ressourcer, der gør at der kan 

fokuseres på den længere bane. 

Vi har som klub stadig mulighed for at vokse. Ikke nødvendigvis på antallet af medlemmer, men de gode takter, 

rent resultatmæssigt giver noget at bygge på.  

Klubben ungdomsafdeling og det store arbejde, der lægges heri giver også grund til optimisme og tankerne, 

rent udviklingsmæssigt, sætter en god retning for det videre arbejde. 

Der er med andre ord en masse gode takter, tanker og ideer at bygge videre på i de kommen de år. 

 

/Bestyrelsen 

 


