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2013 bliver et udfordrende og spændende år 
 

 

Af Michael Bruun Jepsen. 

vidovre Atletik & Motion, fremtidens atletik-

klub – står der også i år på forsiden af statistik-

ken, og med et års yderligere erfaring i baga-

gen, så er vi endnu bedre rustet til at arbejde for det vi 

alle sammen brænder for, nemlig den idrætslige udvik-

ling. 

 

Vi må dog også være ærlige og sige, at der i årets løb 

har været en del flere bump på vejen end vi havde drømt 

om og udviklingen ikke er sket i den takt vi gerne ville. 

Vores nyansatte Ungdomscheftræner måtte efter 3 må-

neder trække sig tilbage, da han desværre ikke kunne få 

det til at hænge sammen på privatfronten. Samtidig har 

vi også måtte bruge mange ressourcer på at få styr på 

økonomien efter nogle svære år, men vi har nu bragt su-

pertankeren til standsning og fået den på ret kurs mod 

fremtiden. 2013 bliver dog et år med livremmen stram-

met godt ind inden vi i 2014 igen har fået så meget fart 

på, at vi kan begynde at udvikle nogle af vores ideer for 

alvor, og det ser vi virkelige frem mod! 

 

i vil fortsat gerne ud og erobre verden, men det 

kommende år skal bruges på de indre linjer, 

hvor vi skal har 2 projekter, som vi skal have 

på plads inden det sker, nemlig ”Den Røde Tråd” og 

”Projekt Flere Hænder”. 

 

Rent organisatorisk har vi styrket os ved at Jakob Juul 

Rasmussen er blevet Chefungdomstræner, hvor han 

danner et tæt parløb med undertegnet, der som cheftræ-

ner får det overordnede ansvar, og det bliver vores op-

gave at få etableret en træningsmæssig sammenhæng fra 

vores yngste aktive og til de kommer op i seniorgrup-

perne. Projektet ”Den Røde Tråd” vil være et stærkt 

værktøj for vores trænere ift planlægning af træningen, 

så der sikres den rigtige progression og træning, der 

modsvarer de enkelte gruppers forudsætninger. Når det 

er på plads, så står vi rigtig stærkt på ungdomsfronten! 

 

Det forløbne år har også vist, at vi er sårbare på de 

menneskelige ressourcer, så det er essentielt for os, at vi 

får udviklet nogle redskaber til at sikre, at vi bliver flere 

om at løfte de mange forskellige udfordringer der er i en 

forening som vores. ”Projekt Flere Hænder” bliver højt 

prioriteret i det kommende år for bestyrelsen, og mange 

af Jer vil blive kontaktet i den forbindelse. Vi kan alle 

bidrage med stort og småt, vi har alle noget at byde ind 

med. Tag godt imod os  

 

 

t vi også igen i år har fået en flot, flot sæson 

rent idrætsligt skal bestemt ikke glemmes . 

Der var et højt niveau i år i DT, og trods hero-

isk fight med mange flotte resultater, så blev det til to 

ærgerlige 4.pladser til begge holdene. Så tog vi god re-

vanche ved DM Hold, hvor vi som arrangører var så 

ubeskedne at tage hele 5 sæt medaljer, heraf 4 sølv. Ve-

teranerne kunne så hvad de andre ikke kunne, da de sik-

re sig de Danske Mesterskaber for hold i både Mix- og 

Kvinderækken. 

 

Individuelt sikrede Maria Sløk klubben 2 Danske Me-

sterskaber, det 4. i træk i diskos og så titlen i kaste 5-

kamp, hvor Maria forbedrede den Danske Rekord! Re-

korder var der også i ungdomsrækkerne til både Jannick 

Bagge, Simon Mathiasen og det nye sprint stjerneskud 

Kristoffer Hari samt Mette Jepsen hos veteranerne. Der 

blev sat fantastiske 180 klubrekorder i år, heraf 14 seni-

or, hvor kasterne stod for 10 af dem. 

 

Vi tog 30 DMU-medaljer, heraf 20 af guld, hvor Kasper 

Olsen og Sara Brahmer med hver 4 titler var topscorere. 

Janick Bagge tog bronze ved NM U20, hvor også Zara 

Buchwald deltog. Hos veteranerne tog Inge Faldager 

trods skader endnu en medalje, da hun fik sølv ved EM. 

Tæt på var også Mette Jepsen med en ærgerlig 4.plads. 

 

Kasterne har nu noget nær Danmarks bedste trænings-

muligheder, da der er efter mange års ønsker endelig er 

etableret indendørs kastefaciliteter i atletikhallen. Kig 

forbi, det er topklasse! 

 

Vi afholdt et super DMU med megen ros, og vil i 2013 

starte et nyt storstævne op, nemlig Copenhagen Open 

den 15-16.juni, hvor vi får brug for alle kræfter. Der 

kommer snart meget mere nyt på hjemmesiden. 

 

an kan altså roligt fastslå, at det går ganske 

fornuftigt . Men vi vil mere, så jeg vil af-

slutte lige som jeg har gjort de sidste par år: 

Vi har et kæmpestort potentiale, vi har den nødvendige 

viden, vi har de menneskelige ressourcer, vi har visio-

nerne, så det bliver en spændende fremtid vi går i møde. 

Held og lykke til alle med 2013, der forhåbentlig på alle 

fronter overgår 2012! 

 

Og god læsning, der er til mange timer  
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