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2012 var et godt, men også hårdt år 
 

 

Af Martin Roald-Arbøl, formand, Hvidovre AM  

 

ndnu et år er føjet til historiebogen – også til vo-

res egen historiebog i Hvidovre Atletik & Moti-

on. Det har på mange områder været et hektisk 

år, både idrætsligt, arrangementsmæssigt og organisato-

risk. På det idrætslige område har vi kunnet glæde os 

over en sand strøm af fremragende resultater og præsta-

tioner for såvel ungdom som seniorer og veteraner. Det 

er blevet til et hav af mesterskaber, medaljer og rekorder 

– og totalt set må vi sige, at vi har bevaret vores position 

som landets tredjebedste atletikklub. Det vil jeg ikke gå 

i detaljer med her – det er grundigt gjort på stort set alle 

de øvrige sider i denne årsstatistik. Jeg vil dog nævne, at 

det naturligvis var ærgerligt, at både M- og K-holdet 

med fjerdepladser sluttede lige uden for medaljerækken 

i Danmarksturneringen, men holdpræstationerne og re-

sultatniveauet var helt i top, så det var endda til at leve 

med. Og så gjorde vore veteraner til gengæld rent bord 

med sejre i begge række – stort TILLYKKE med det! 

Blandt de helt unge var resultaterne måske ikke helt så 

prangende, til gengæld så vi et hav af nye børn og unge 

til træning på stadion. Velkommen til alle jer! Også hos 

motionisterne er der rigtig god aktivitet og stor træ-

ningsflid. 

 

På arrangementssiden var det især DM hold samt DMU, 

der ”trak tænder ud”. To store atletikstævner som blev 

afviklet med  stor  succes  og  til  de  mange  gæsters til- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredshed. Især i forbindelse med DMU blev der lagt et 

kæmpearbejde i at få alt til at fungere – og uden at for-

klejne andres indsats vil jeg fremhæve ”køkkenholdet” 

der klarede forplejningsopgaven på fornem vis. DMU-

stævnet gav et ganske flot overskud til klubkassen, hvil-

ket var tiltrængt, da vores økonomi var og er trængt. 

 

g netop økonomien er noget vi stadig slås med. 

Vi har i bestyrelsen og økonomiudvalget lagt 

hundredvis af timer i at få styr på dette vigtige 

område. Vi har stadig problemer med at få inddrevet 

gammel gæld, så selv om der efterhånden er balance i 

selve driften, så er der røde tal på bundlinjen pga. af-

skrivninger på vores tilgodehavender. Vi arbejder nu på 

en omstrukturering af hele arbejdsområdet med klub-

bens økonomi, og vi søger derfor efter personer som kan 

og vil hjælpe os med denne meget vigtige opgave. 

 

Lad mig til sidst fremhæve en enkelt meget positiv ting: 

Vores nye indendørs kastefaciliteter! Det har godt nok 

været en investering, der har påvirket klubregnskabet i 

negativ retning i det forløbne år – men det er helt sikkert 

en rigtig god investering, der nu giver os nogle af de al-

lerbedste træningsforhold for kastere i hele landet. Lad 

os håbe, at det giver resultater. 

 

g til allersidst vil jeg benytte lejligheden til at 

takke alle de trænere, ledere og andre, der på 

frivilli vis har hjulpet med til at gøre 2012 til et 

rigtig godt år i Hvidovre AM. 
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Martin Roald-Arbøl og Birger ”Post” 


