
 
 

NYVEST ATLETIK 
  
 
 
 

 
Beretning for 2016 
 
Medlemstal 
Nyvest Atletik havde pr. 31. december 2016 i alt 125 medlemmer, heraf 27 medlemmer under 
25 år. Efter et par år med tilbagegang i medlemsantallet ser vi nu igen en fremgang med et 
plus på 18 medlemmer i forhold til 2015.  
De forrige års tilbagegang skyldtes primært, at der blev indført en særskilt betaling for 
motionsrummet. Dette er nu ændret tilbage igen, så benyttelse af rummet er inkluderet i 
medlemskontingentet. Vi har dog ikke set den store tilgang af medlemmer igen pga. dette. 
Tilgangen skyldes i stedet bla. Bornholms Ruller og tilgang af en række løbere fra Eritrea. 
Disse er kommet til Bornholm som flygtninge og har valgt at blive medlem hos. Det er Ben 
Woodhams, der har været primus motor og set muligheden i at løb kunne indgå som et led i 
deres integration. Pga. hans store indsats med flygtningene blev Ben kåret som årets GP-
løber.  
Vi har i alt 11 flygtningen som medlemmer. DGI har ydet inklusionsbidrag i form af tilskud til 
kontingent og penge til udstyr (løbesko/tøj). Herudover har Bornholms Flygtningevenner ydet 
pæne bidrag - ligeledes til udstyr til flygtningene. 
 

 
 
Aktiviteter 
Vores træningstilbud består fortsat af den ”almindelige” løbetræning i skoven 3 gange om 
ugen. Fremmødet her afhænger lidt af vejr og vind - især her i de mørke vintermåneder.  
 
Flexgruppen startede sidste vinter med træning (løb og/eller gang) om formiddagen. De har 
kørt på med træningen mandag og torsdag formiddage hele året. Det har tiltrukket nye løbere 
til klubben og det skyldes nok både træningen og det sociale element. Tak til Lis Dahl, der 
tovholder på gruppen. 
 
Idrætsmærketræning fortsætter ufortrødent. I år skal der således uddeles 8 mærker som sidste 
år.  
 
Indendørstræningen på Vestermarie Skole har i alt 16 deltagere i denne sæson. ”Heldigvis” 
har der kun været et par enkelte gange, hvor alle mødte frem til træning for det giver lidt pres 
på banen, når der spilles floorball. Vi typisk 12 deltagere pr. gang. Fremtiden med træningen 
på Vestermarie Skole har været usikker. Fra hovedafdelingen er der blevet reageret på 
kommunens plan om at rive gymnastiksalen ned. Det er akkurat lige meldt ud, at vi formentligt 
kan fortsætte vores aktivitet på skolen.  
 
Bornholm Ruller (rulleskøjtetræning) var et nyt tilbud i 2016. Det har tiltrukket et mindre antal 
rullere, der nu på 2. sæson træner hver søndag eftermiddag i Nyvest Centret. Flemming står 
for træningen. Han arbejder desuden på at få stillet et hold på 5 deltagere til “6 hours race” 

på Sjællandsringen til august.  
 
  

 

 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medl. 42 50 54 56 57 57 61 61 76 107 103 114 136 137 122 107 125 



Årets resultater 
I 2015 blev Ingefred dansk mester i halvmarathon i aldersgruppen 75-79 år. I 2016 måtte hun 
se sig henvist til 3. pladsen. Dansk mester blev i stedet Margit Kjøller, der stillede op for Viking. 
 
Lokalt blev det til i alt 33 bornholmske mesterskaber i de forskellige aldersklasser i 2016. 
Mestre blev Ida K.M., Jacob, Kasper, Jesper M., Ben, Charlotte, John B., John S., Irene, 
Jørgen, Lars, Debrom, Binian, Haben og Ingefred – 15 stk. i alt. Jacob blev topscorer med i alt  
4 mesterskaber i hans aldersgruppe.  
 
I sidste sæson af BAU’s Cross Cup (2015/2016) var der 8 Nyvestere, der vandt deres 
aldersgruppe, hhv. Josephine, Ida KM, Ingefred, Kasper, Jesper, Ben, John S. og John B. 
  
I Grand Prix serien i ungdomsrækkerne forsvarede Jacob 1. pladsen Blandt de voksne fik vi 8 
løbere i top10 – Debrom, Biniam, Fissaha, Jacob, Frezgi, Mengstab, Nikolaj og Fitsum. 
 
Tillykke til alle med mesterskaberne og de flotte placeringer. Det er jo fantastisk og dejligt at så 
mange Nyvestere opnår så fine resultater! 
 
Årets klubmestre blev Karina Sørensen og John Berlin. Klubmesterskabet vundet med en 
margin på 4 sekunder i forhold til forventet tid. De to vindere har pokalen på skift. 
 
Arrangementer 
I 2016 holdt vi status quo i forhold til deltagerantal til vores løbsarrangementer. Der ses 
desværre fortsat en tendens til færre deltagere til de mange af de lokale løb.  
 
Vi har valgt at springe Arnagerløbet over i 2017, da løbet ikke har levet op til forventningerne 
mht. antal deltagere. Vi har dog aftalt med Arnager folkene, at vi lægger hovederne i blød og 
prøver igen i 2018. 
 
Sidste år blev BM Lang Cross og en afdeling i Cross cuppen slået sammen. Det samme gør 
sig gældende i år, hvor BM Kort Cross og en afdeling i Cross Cuppen er slået sammen.   
 
Ud over de nævnte løb, står vi for det praktiske omkring ruten i forbindelse Støt brysterne – 
Lyserød lørdagsløb.  
 
Nyt i 2016 har været anskaffelse af vores eget tidtagningsanlæg. Det blev indviet i forbindelse 
med Arnagerløbet. Det har kostet lidt penge at anskaffe til gengæld sparer vi pengene vi 
tidligere betalte til TIF for tidtagningen. Desuden har det givet os en større frihed i forbindelse 
med løbene. Udover tidtagning har vi anskaffet beach flag mv. 
 
Arrangementer og ture 
Sidste år blev der bla. arrangeret fællesture til Berlin Halvmarathon, CPH Half og Esrum sø.  
  
Året bød vanen tro på festarrangementer i form af sommerfesten, hvor årets klubmester blev 
afsløret og kåret - og af julefrokosten.  
 
I år går turen til Hamborg Halvmarathon, hvor vi pt. er 13 stk. Og der er nyvestere, der stiller 
op i forskellige løb ovre bla. Lillebælt Halvmarathon, Tre broers halvmarathon, CPH Half og 
Esrum Sø. Derudover rulleskøjteløberne, der som tidligere nævnt tager til løb på 
Sjællandsringen.  
 
Frivilligt arbejde 
Afdelingens medlemmer gør et stort stykke frivilligt arbejde i forbindelse med vores 
arrangementer. Vi er i bestyrelsen meget glade og taknemmelige for at medlemmerne støtter 
op og hjælper til.  
 
I 2016 var vi igen med til op- og nedtagning af målområdet ved Etapen. Det giver ekstra penge 
i klubkassen. En stor tak til Preben og Konrad for det gode arbejde.  



 
Vi hjælper desuden til ved loppemarkedet og BAF-festen, som ligeledes bidrager til 
klubkassen. Tak til alle der har hjulpet til. 
 
Hjemmesiden 
Der er lavet en ny hjemmeside for Nyvest, hvor vi (Atletik) kommer med ind under. I stedet for 
som nu, hvor vi har vores egen side. Den nye hjemmeside er klar og skulle have været i luften 
pr. 1. januar, men der har været lidt tekniske problemer, som gerne snart skulle være på plads.  
 
Afslutning 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med input, forslag, ris og ros til 
klubarrangementer, træning, ture etc.  
 
Tak til alle, der har stillet deres hjælp til rådighed til klubbens forskellige arrangementer samt til 
loppemarkedet og opsætning til ETB. Og generelt til hjælp i forbindelse med Planteskolen – 
rengøring, græsslåning mv. 
 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  
 
 


