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Beretning for 2018 
 
Dødsfald 
I 2018 mistede vi Inger Malling Dam, som var medlem af vores bestyrelse. I oktober meddelte 
hun, at hun stoppede i bestyrelsen pga. sygdom og hun døde måneden efter, få dage før hun 
kunne være fyldt 52 år. Hun vil være savnet af alle der kendte hende. Ære være Ingers minde.  
 
Medlemstal 
Nyvest Atletik havde pr. 31. december 2018 i alt 125 medlemmer og der har været lidt ekstra 
indmeldelser her i starten af 2019, så medlemstallet nu er oppe på 136. Andelen af 
medlemmer under 25 år udgør knap 20%. Udover løbere/gængere, har vi forsat en del 
medlemmer pga. motionsrummet og rulleskøjteløbere. 

 
 
Aktiviteter 
Klubbens træningstilbud kører uændret i forhold til tidligere.  
 
Det er således muligt at træne i skoven 5 gange pr. uge, fordelt på 3 gange almindelig 
løbetræning i skoven sidst på eftermiddagen og to gange flextræning om formiddagen. Lis 
Dahl styrer flexerne med fast hånd. Tak for det.  
 
Idrætsmærketræning har ligeledes kørt på uændret. I år skal der således uddeles 8 mærker 
som sidste år. 
 
Indendørstræningen på Vestermarie Skole ligger på niveau med de tidligere år. Vi er typisk 10-
14 stk. til træningen. Og selvom vi bliver ældre, er der er fortsat rimelig tryk på, når der spilles 
hockey/floorball.  
 
Bornholm Ruller har skiftet navn til Nyvest Ruller. Rulleskøjtetræningen kører på 4. sæson og 
der er 15-16 stk. der træner i Nyvest Centret søndag eftermiddag. Det er Steffen Hansen 
overtaget styringen efter Flemming.  
 
Motionsrummet skal vi have udnyttet bedre. Flexerne er gået foran og har haft en rækker 
træningssamlinger i rummet tirsdag formiddag. Vi andre skal følge efter og der vil blive taget 
initiativ til at vi laver min. 1 ugentlig træning i rummet om aftenen.     
 
  
Årets resultater 
Det blev til i alt 16 bornholmske mesterskaber i de forskellige aldersklasser i 2018. Mestre blev 
Jacob, Kasper, Josephine, John B., Irene, Gosa, Nikolaj, Konrad, Vivi – 9 stk. i alt. Irene, 
Kasper og Konrad hver med 3 mesterskaber. Lidt færre end tidligere bla. pga. færre flygtninge 
efter som en stor del er rejst fra øen igen.   
 
20 nyvestere deltog i sidste sæson af Cross Cup (2016/2017) og de 6 vandt deres 
aldersgruppe: Josephine, Irene, Kasper, Gosa, Konrad og John B. 

 

 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medl. 42 50 54 56 57 57 61 61 76 107 103 114 136 137 122 107 125 129 125 



  
I Grand Prix serien i ungdomsrækkerne forsvarede Jacob endnu engang 1. pladsen blandt 
drengene, mens Josephine med deltagelse i kun 4 løb ikke kunne genvinde mesterskabet hos  
pigerne. I den samlede stilling kom Jacob ind på 2. pladsen.  
 
Tillykke til alle med mesterskaberne og de flotte placeringer.  
 
Årets klubmester blev Lis. Hun vandt suverænt, idet hun ramte plet i forhold til hendes 
forventede tid.  
 
Special Olympics 
Nikolaj Mortensen blev i 2018 udtaget til Special Olympic Summer World Games, der finder 
sted i Abu Dhabi i marts 2019. Nikolaj har tidligere deltaget i SOSWG i Los Angeles med stor 
succes og nu venter Dubai. Nikolaj skal løbe 5.000 m og halvmarathon samt 4 x 400 m stafet.  
 
Vi er glade for at vi endnu engang kan sende Nikolaj afsted med landsholdet. Og en stor tak til 
Nyvest Støtteforening og Lions Klub Rønne, der har støttet Nikolajs rejse.  
 
Arrangementer 
I 2018 oplevede vi en nedgang i forhold til deltagerantal til vores løbsarrangementer. 
Nyvestløbet i marts ligger normalt og kæmper lidt i forhold til gymnastikopvisningerne og vejret 
er altid en joker. Og vejret var ikke med os i 2018, hvor vi ramte et af årets koldeste dage. 
Modsat ligger Onsbækløbet i august nogenlunde status quo omkring de 200 deltagere. 
 
Hans Rømers Marathon valgte vi at ændre til Hans Rømers halv- og kvartmarathon, idet 
antallet af deltagere på helmarathonen har været meget begrænset. Løbet har haft et faldene 
deltagerantal og det blev ikke bedre i 2018. Fremtiden mht. løbet skal op til revision. 
 
Vores 2 crossløb havde begge en nedgang i antal deltagere.  
 
Ud over de nævnte løb, står vi for det praktiske omkring ruten i forbindelse Støt brysterne – 
Lyserød lørdagsløb.  
 
Arrangementer og ture 
I 2018 blev der arrangeret fællesture til Lillebælt Halvmarathon, Royal Run, CPH Half, Esrum 
Sø, HCA Marathon og Amsterdam Marathon.  
 
I år deltager en mindre flok i Dingle Halvmarathon til september. Men mon ikke vi finder på ture 
til andre nye løb i 2019? 
 
Året bød vanen tro på festarrangementer i form af sommerfesten, hvor årets klubmester blev 
afsløret og kåret - og af julefrokosten. Et nyt initiativ var nytårsbobler – og det kunne godt blive 
en tradition. 
 
Frivilligt arbejde 
Afdelingens medlemmer gør et stort stykke frivilligt arbejde i forbindelse med vores 
arrangementer, til loppemarkedet og i forbindelse med fester i hallen. Det bidrager til 
klubkassen. Men også en stor tak til dem, der gør rent i Planteskolen, slår græsset osv. Vi er i 
bestyrelsen meget glade og taknemmelige for at medlemmerne støtter op og hjælper til.  
 
Tak til alle, der har hjulpet til i løbet af året. Foruden jer kunne vi ikke gennemføre vores 
forskellige arrangementer og aktiviteter og få klubben til at fungere.  
 
Afslutning 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med input, forslag, ris og ros til 
klubarrangementer, træning, ture etc.  
 
 



Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  
 
 


