Formand Lene Ravn
Magnolievangen 118
3450 Allerød
Indledning:
Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne
fortælle om de ting, der er sket i 2018
Skole OL
Som jeg fortalte sidste år, var vi ikke med til at afholde Skole Ol i 2018.
Blovstrød Løverne havde ikke kræfter til at være med til arrangementet
og vi vurderede, at det ville være vanskeligt at mobilisere tilstrækkeligt
med frivillige i vores egen kreds
Klassekampen
AAM har også i september 2018 været med til Klassekampen, hvor der
var længdespring og kuglestød for børnene, og som jeg før har sagt, er
det befriende at se, hvor meget børnene går op i disciplinerne, og nogen
gange spørger, om det var rigtigt gjort. Vi havde 2 lændespring i gang på
én gang og kun kuglestød om formiddagen
AAM har igen i 2018 støttet godt op omkring Klassekampen, for Helle
Olsen, som står for Klassekampen for AAM, har ikke haft problemer med
at få hjælpere til arrangementet – tak til jer, der brugte en lørdag på, at
børnene fik en fin dag hos atletikken - også en kæmpestor tak til Helle
Olsen, som er primus motor fra AAM, og jeg mener også, at det er vigtigt
at atletikken viser flaget ved så stor en begivenhed i kommunen, men
desværre har Helle meldt fra omkring Klassekampen, og vi vil sige hende
rigtig mange tak for hjælpen og ønske hende al mulig held og lykke
fremover
Olav har meldt sig under fanerne og vil fortsætte med det gode arbejde
LIF
Så er LIF´s hovedbestyrelse og LIF´s Idrætsfond lukket, og de penge, der
var der er blevet fordelt ud på alle de foreninger, der var medlem i
hovedbestyrelsen, og jeg mener, at vi fik ca 36.000,- men det vil
Elisabeth senere komme ind på, når hun fremlægger regnskabet
Socialudvalg

Af sociale ting i klubben, har vores socialudvalg holdt vores
generalforsamling i 2018, så en stor tak til Mette, Susse og Gitte for det
store og fornemme arbejde, I havde lagt for dagen.
Udvalget har i øvrigt sørget for, at vi skal hygge os i aften
Birthe og Ejvind stod for vores julehygge, hvor der var pakkeleg på en lidt
anden måde, end vi plejer, og det var meget spændende og vi skulle hele
tiden være opmærksom – tak for det.
Der er gudskelov stor opbakning til vores sociale arrangementer, så mon
ikke både festudvalget og juleudvalget forsøger sig igen i år
Brugerråd
Brugerrådet består af en repræsentant fra henholdsvis Allerød Cykle Klub,
Blovstrød Løverne og Allerød Atletik og Motion. Olav Holst er AAMs
repræsentant i brugerrådet.
Brugerrådet er høringsorgan og kontaktorgan for Allerød Kommune
vedrørende aktiviteter på Skovvang Stadion. Herudover har brugerrådet
et selvstændigt budget på 10.000 kr per år. I 2018 blev dette
rådighedsbeløb brugt på diverse mindre forbedringer af lys og andre
elektriske installationer i vores Atletikhus samt indkøb af en fælles gasgrill
til klubberne på Skovvang Stadion.
I 2018 har de væsentligste aktiviteter i Brugerrådet været omkring
koordinering af praktiske aktiviteter på Skovvang Stadion. Blandt de
større forbedringer på Skovvang Stadion kan nævnes etablering af en ny
kastegård (indkøbt i 2018 og forventet etablering i foråret 2019) og en
mere sikker nedgang fra det store klubhus til løbebanerne.
Ungdomsafdelingen
Vi har i løbet af 2018 fastholdt en ungdomsafdeling med ca. 30
medlemmer, og hvad der især er meget glædeligt: et meget konstant
fremmøde til træning med omkring 20 unge atleter i aldersgruppen 9-14
år. Det giver gode muligheder for at skabe konkurrence og
gruppeaktiviteter til fælles glæde for alle. Bag den konstante
medlemskreds i antal har vi set frafald i 13-14 årsgruppen, men har fået
tilsvarende tilgang af nye medlemmer.
Vi har i 2018 ført personlige resultater med henblik på DAFs
atletikmærke, både udendørs og indendørs. Udover officielle
stævneresultater har vi også i stedet for fire træningsaftner afholdt vore
egne atletikmærkestævner, hvor vi med hjælp fra forældrene har målt
’officielle resultater’ i alle de discipliner, som tæller med i Atletikmærket.

Ved afslutningen på sæsonen kunne vi i vores atletikhus uddele 21
atletikmærker til lige så mange stolte atleter, 1 guld, 14 sølv og 6 bronze,
med applaus fra lige så stolte forældre. Det er væsentligt flere i sølv end
sidste år og tilsvarende færre i bronze. Det er en meget glædelig
udvikling, som viser, at de unge atleter over en bred front er blevet
dygtigere.
Vi har i løbet af 2018 deltaget i de tre indendørs stævner: Kronborg
Games. I udendørssæsonen deltog vi som i 2017, dels i to mindre, men
særdeles hyggelige UP-stævner en hverdagsaften i henholdsvis Hillerød
og Frederiksberg, og dels de to store traditionelle weekendstævner med
deltagelse fra hele landet og Sydsverige: Tårnby Games i maj og Greve
Games i slutningen af september. Ved alle stævner har vi et deltagerantal
på 10-20 atleter.
Ved alle stævner har forældrene været særdeles flinke til at hjælpe med
transport frem og tilbage og med at støtte de unge i løbet af stævnerne.
Flere af vore unge atleter har nu præstationer på elite niveau. Ved de
østdanske mesterskaber i juni 2018 fik Oliver Elklint (årgang 2008) guld dvs Østdansk mester – på 60m og Asta Exner Jensen (årgang 2005) sølv
på 80m, bronze på 200m og en 4. plads i længdespring, Mads Elver Mørk
(Årgang 2004) bronze i spydkast og en 4. plads i diskoskast, og Sebastian
Tvillinggård (årgang 2006) en 4. plads i længdespring.
Selv om det falder uden for årsberetningen for 2018, bør det nævnes, at
vi har fået en flyvende start på 2019 med både guld (60m) og sølv
(200m) til Asta ved de Østdanske DMU inde i januar.
Vi lægger også vægt på at skabe en ramme omkring ungdomsatletikken,
som fremmer de fælles sociale aktiviteter, både i hele gruppen og i de
forskellige aldersgrupper. Vi gentog sidste års succes med en atletikdøgn
den 15-16 september med overnatning, sociale aktiviteter, træning og
atletikmærkestævne. Til forskel fra sidste år var vejret med os og der var
ingen skrækindjagende edderkop på besøg i pigeteltet. Eva sørgede for
fuld forplejning igennem arrangementet, suppleret med afsluttende
kagebord fra forældrene.
Trænerteamet er fortsat den unge Anna Harder, den lidt mindre unge
Gitte Hansen, samt de noget ældre Ove Feldsted, Mogens Olsen og Olav
Holst. Herudover er Jesper Borrisholt træner, med fokus på de atleter,
som udviser særlig interesse og evne for atletikken.
Veteranafdelingen:
Denne afdeling er mere eller mindre selvkørende – og der kommer da
løbere både tirsdage, torsdage og og lørdage.
Om lørdagen kommer vandrefalkene og går en dejlig tur i skoven

Motionsgruppen:
Denne gruppe består af Eva, Mette, Marianne og undertegnede, og hvis vi
ikke havde vores faste hjælpere til Allerød Crossløbsserien, ville det ikke
kunne være, som det er i dag.
Cross løbsserien 2018/2019 har vi desværre ikke haft det store
deltagerantal – ved november løbet var der 69 løbere, ved december
løbet 80 deltagere, januar løbet bød på 77 deltagere og februar havde vi
59 løbere pga vinterferie – og det kan vi ikke være tilfredse med. Men vi
har også konkurrence fra mange andre løb, som åbenbart er mere
tiltrækkende for løbere i omegnen
Alle løbene er lagt ind på ”Motionsløb.dk”, og vi kan også se, at ikke alle
løbere er i klubber, men har set det på nettet og har brugt mund til mund
metoden. Vi snakker jævnligt med de løbere som kommer udefra og ikke
er med i de ”faste” løbere. Olav har også gjort et godt stykke arbejde
med at få ”sine børn” til at løbe løbet.
Også Hanne Tynell har igen lavet et stort stykke arbejde, for at få Novo
Løbeklub til at løbe vores løb
Tiltaget med at kunne købe alle 5 løb for 200,- og oven i det få et
gavekort til Intersport på 100,- eller hvad Kim Alex nu finder ud af, er
stadig et meget attraktivt tilbud – der ligger vi på omtrent samme antal
som de foregående serier. Selvom løberne ikke kan løbe november løbet
kommer de alligevel og køber serien, for det er kun i november, man kan
købe det.
Nu har vi haft det tilbud i 8 år, og løberne er glade for at få alle 5
manillamærker med hjem ved det første løb, så de kan komme direkte ud
i skoven
Jeg ved, at løberne er glade for det, og roser det meget – stemningen er
rigtig god, når de kommer i mål.
Ved Crossløbet er der faste hjælpere – Kasper, Ejvind og Dan står for
opsætning af ruten, Maja står post, Elisabeth tager imod manilla mærker,
indskrivningen står Kirsten og Erik for, Benny hjælper ved målslusen og
mange andre ting sammen med Ivan – Benny laver også resultatliste
sammen med Per Due, og Birte Tarp er med som vikar – hun kan træde
til hurtigt, hvis det er nødvendigt.
Motionsgruppen vil gerne sige alle tak for den store hjælp.
Jeg har nu stået for vores serieløb i klubben i omkring 20 år, og slutter nu
den 17. Marts, hvor vi har afslutningen på serien 2018/2019 – jeg stopper
i Motionsgruppen, hvor Marianne Ravn også takker af – Marianne lavede
vores brochurer og de dokumenter, vi skulle bruge til vores løb årene
igennem og været hjælper til novemberløbet - samtidig slutter Benny,
Elisabeth, Per Due og Kasper også med at lave Allerød Cross løb, men jeg
ved, at der er nye kræfter, der vil fortsætte med løbet, og det er en god
ting, for jeg ved, at mange vil blive kede af det, hvis det uddør
Sponsorer:
Vores sponsorer ønsker vi ikke at være foruden:

Nordea Allerød afd har desværre sagt fra, da det med lokale
sponseringer er ophørt – men i stedet har vi i 2018 fået 7000,- fra Nordea
Fonden – det er noget vi kan søge hvert år.
InterSport har en meget stor skyld i, at vores Crossløbsserie har så
mange deltagere, da de jo sponserer et gavekort i november til de løbere,
der vælger at købe hele serien – i 2018 havde de igen valgt at udlevere et
par kompressionsstrømper.
Ydermere tak for deres opbakning i form af økonomisk tilskud på 10% til
ungdomsarbejdet i klubben, og dette sker med udgangspunkt i jeres og
øvrige medlemmers omsætning i Intersport, og at I kommer med jeres
boner, og sidst men ikke mindst at vi nu kan købe vores løbetøj med 15%
– så tak for det.
Meny bidrager også til vores Cross serie, hvor de leverer lækre
appelsiner og saft til alle 5 løb
Jeg vil gerne sige tak til vores sponsorer, for uden dem vil der ikke være
så meget arbejdsro og lyst for bestyrelsen til at varetage andre opgaver.
Bestyrelse og udvalg:
Også en kæmpetak til teamet bag klubben – nemlig bestyrelses- og
udvalgsmedlemmerne – en uvurderlig og vedholdende, frivillig
arbejdskraft som på alle måder og til alle tider er der, når de skal være
der.
En stor tak til vores sekretær Maja, som sørger for at dagsordenen bliver
holdt til vores bestyrelsesmøder, Elisabeth, som styrer vores pengekasse
med hård hånd,
Motionsgruppen som Eva, Mette, Marianne og jeg er repræsentanter for –
vi er så heldige at vores hjælpere tropper op i al slags vejr
Olav som har sørget for gennem brugerrådet at stadion fremstår brugbart
for alle brugere og hans store arbejde med ungdomsafdelingen, som jeg
omtalte lige før
2019
Olavs børnetræning vil stadig udvikle sig - også i 2019 med mange ting i
tænkeboksen – bl.a skal børnene til stævner, træningslejre mm
Klassekampen, som Olav nu er tovholder for fra atletikkens side – jeg har
endnu ikke fået at vide, hvilken dato, det er i år
Så vi har stadig noget at gå i gang med - gudskelov, for det viser, at vi
gerne vil noget med vores klub og som Benny skrev i 1996 – og det citat
kan jeg rigtig godt lide, og vil nævne det mange gange:
Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre
for den
Tak, fordi I lyttede med på min 6 og sidste formandsberetning, og jeg
håber vi får en hyggelig aften.
Lene

