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Traditionen tro skal vi nu tage en lille tidsrejse og genopleve vigtige Fremad øjeblikke fra 2014.
Før jeg skulle lave dette indlæg spurgte jeg igen i år vores cheftræner – Nikolaj Bauer Andersen –
om hvad han anså som de vigtigste sportslige resultater i Fremad i 2014. Første kommentar var
nøjagtig samme som sidste år: ”Det har uden tvivl været det sportsligt bedste år i nyere tid. Jeg vil
tro, at der ikke er blevet løbet bedre siden Preben Glues regeringstid i 1960érne. Vi har markeret
os på både herre og kvindesiden med flere all-time klubrekorder og flotte placeringer i mange løb.
Som noget nyt har vores ungdomsløbere også vist meget flotte resultater. Her skal særligt Adam
Sandbjerg Lind (Årgang 2005) nævnes. Han vandt fx bronze til DGI indendørsarrangementet på
60m i tiden 10.10 s, højdespring med 1,0 m og længdespring med et spring på 3,6 m. Alle tre
præstationer udløste en bronzemedalje.”

En Fremad ud af klubhuset oplevelse!
Bestyrelsen har arbejdet med en lang række tiltag i 2014. En af de ting, som jeg som formand var
utrolig glad for blev en succes var fælles bustransport til VM i København. Klubben stod for leje af
en bus og stillede på denne måde transporten til rådighed for medlemmerne. På turen kunne man
nyde hjemmebag af kager og meget andet godt til at styrke benene både før og efter løbet. Turen
var en succes både sportsligt og socialt.
Bestyrelsen påtænker at lave flere busture her i 2015. Dels er to planlagt (DAF DM halvmaraton
den 13. september og Vejle ådal halvmaraton den 18. oktober) og opslået på vores Årshjul og
dels påtænker vi en lidt længere tur (Årshjul findes på vores opslagstavle i klubhuset i gangen).
Det kunne fx være Berlin maraton, Hamborg maraton eller lignende store løb. Vi har i denne
forbindelse brug for input fra jer – medlemmerne – hvilke løb som vi skal gøre til ”en Fremad ud af
klubhuset oplevelse” i 2015 og ligeledes skal der findes en eller flere personer der kunne tænke sig
at stå for det praktiske med at arrangere en sådan tur!
Sidste år afviklede vi vores 100 års jubilæums løb – Riis Skovløbet. Løbet blev ikke den helt store
deltagermæssige succes, men jeg synes dog at det var et godt afviklet løb fra vores side. Riis
Skovløbet er ikke et løb som vi sløjfer. Vi holder fast i traditionen selvom det ikke bidrager positivt
til klubbens økonomi. Ingen andre atletikforeninger eller løbeklubber har så stolte traditioner eller
et så gammelt løb. Det skal vi værne om.

Kontingent
Vi har i de tidligere år betalt kontingent via SafeTicket. Det har desværre vist sig, at systemet i for
høj grad var afhængig af en enkelt person, og bestyrelsen kan ikke længere forsvare at trække så
meget på en enkelt person. Det er for sårbart og ufleksibelt. Vi har derfor besluttet at indfase et
DGI system – Conventus. Vi er ikke helt på plads med alt det praktiske, og derfor har I ikke
modtaget en kontingentopkrævning endnu. Det får I så snart, at vi har alle aftaler med Conventus
på plads. Hold jer derfor gerne orienteret via hjemmesiden. Conventus kan de samme ting som det
gamle system, og vi fortsætter derfor vores brug af voucher, som vi kender fra tidligere.
Kontingent fortsat.
Der er ikke kommet input til ændringsforslag i år, så vi skal fx ikke stemme om navneændring eller
andre ting. Til gengæld lægger vi fra bestyrelsen op til at nedsætte kontingentet for vores
ungdomsmedlemmer med 50 eller 100 kr. Vi vil derfor gerne se en afstemning på dette spørgsmål
– jf. punkt 6 i dagsorden.

Sponsorløbere
Som en del af vores indsats for at fastholde vores bedste løbere, har vi et sponsorprogram, som
jeg ikke er sikker på, at alle kender til. Jeg vil derfor kort fortælle lidt herom. Vores eliteudvalg
udnævner 2 gange pr. år de 3 bedste herrer og kvinder, som skal være sponsorløbere. Der findes
et nedskrevet, konkret og objektivt regelsæt, som angiver, hvem der kan blive sponsorløber. I
dette regelsæt har vi udover nogle målbare parametre også medtaget fx hyppigt fremmøde til
træningen og generelt godt Sportsmanship. Aftalen med vores storsponsor fra In Sport gør, at vi
har mulighed for at give både tøj og sko til vores sponsorløbere. Det er en aftale, hvor vi som klub
betaler utroligt lidt og får rigtig meget til gengæld.
Den anden storsponsor som vi samarbejder med i klubben er Aarhus Motion. Fælles for begge
aftaler er, at vi primært skal bidrage ved at være gode rollemodeller i sportsbilledet. Dette betyder
blandt andet, at vores sponsorer forventer, at utilfredshed tages op på de indre linjer i klubben og
ikke via offentlige medier som fx Facebook. Vi er i klubben utrolig gode til at tiltale hinanden
ordentligt på hjemmesiden, FB mm. Dette skal også gælde i forhold til vores eksterne
samarbejdspartnere, idet det er en forudsætning for at bevare vores utroligt gode sponsoraftaler.
Undlad derfor at kritisere vores sponsorer offentligt og send i stedet eventuel kritik/utilfredshed til
mig på mail: anders.au@gmail.com Så tager jeg det op med vores sponsor.

Temadag om frivillighed
Træningsweekenden på Røndegaard Feriecenter blev denne gang rammen for en temaweekend om
frivillighed. Arrangementet blev faciliteret af DGI, som sikkert sørgede for, at vi kom igennem en
række dilemmaer og problemstillinger. Bestyrelsen fik i den forbindelse en masse input til, hvad
det betyder at være frivillig i Aarhus Fremad Atletik, og hvad de forskellige medlemmer gerne og
mindre gerne vil. Frivillighed er noget af det, som vi kommer til at arbejde videre med i 2015 bl.a.
via et særligt udvalg for frivillighed. Vi vil forsøge at italesætte og vise, at vi påskønner den hjælp,
som I alle bidrager med til fx Aarhus Motions Arrangementer, vores egne løb, klubaftener osv. En
af de nye ting, som vi lægger op til, er at fejre frivilligheden ved at uddele en pokal til årets
frivillige. René kan fortælle mere om udnævnelsen i år, men fremadrettet skal alle være med til at
indstille og udpege årets frivillige.

Nå, men tilbage til resultaterne fra 2014:

Herreresultater
Thorkild Sundstrup: Nr. 5 i Copenhagen marathon, bedste dansker og ny klubrekord i tiden
2:25.3. Thorkild har desuden forbedret klubrekorden på halvmarathon og løbet under 15
minutter på 5.000 meter.
Stafetresultatet til crosstafetten i Aarhus i november: Asger, Daniel og Thorkild blev nr.
5 samlet efter en virkelig hård dyst, hvor de langt hen i løbet lå på en tredjeplads. Det var
en rigtig fin klubdag med stor opbakning på sidelinjen fra andre fra klubben.
Asger satte ny klubrekord på Gul rute i den vilde tid: 13.39. Desuden blev han for nylig
nr. 9 til DM i kort cross.
Kvinderesultater
Lærke Mikkelsen: Nr. 6 til Copenhagen maraton, tredjebedste dansker og ny klubrekord i
tiden: 2:57.53.
VM halvmaraton, hvor Katrine og Lærke strøg ind som ny nr. 1 og 2 på klublisten i tiderne:
1:24.13 og 1:25.51.
Der er mange andre resultater, som kunne nævnes. Jeg vil ikke gå længere ind i dette nu, da vi
slutter denne generalforsamling med at uddele vores 4 vandrepokaler og som tidligere nævnt
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uddeles for første gang en pokal til årets frivillige 2014. I år er vinderen udpeget af bestyrelsen,
men fremover vil vi gerne opfordre til at alle kommer med input til hvem der bør være Årets
Frivillige i Aarhus Fremad Atletik. Julefrokosten bliver hvert år sidste chance for at stille en
kandidat.

Tak for et godt løbeår.

Med venlig hilsen,
Anders Iversen, Formand i Aarhus Fremad Atletik.
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