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Beretning for 2019 
 
Medlemstal 
Nyvest Atletik havde pr. 31. december 2019 i alt 122 medlemmer, heraf 21 under 25 år og 9 
æresmedlemmer. Hovedparten af medlemmerne er løbere/gængere. Herudover har vi en del 
medlemmer pga. motionsrummet og indendørstræningen, mens antallet af rulleskøjteløbere er 
faldet til nogle få.  

 
 
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, hvor 
der normalt er et løbe- og et gåhold. På de ”normale” træningstider er der enkelte gængere og 
vi vil opfordre flere til at møde op og gå, hvis de ikke kan løbe. I sommers blev, der arrangeret 
fælles gåture udover de almindelige træningstider og det vil blive taget op igen til foråret.  
Tak til Lis Dahl for styring af flexerne.  
 
Idrætsmærketræning har kørt uændret med uændret antal deltagere i forhold til de seneste år. 
Vi skal dog af forskellige årsager ikke uddele helt så mange mærker i år. Til gengæld har vi 
endnu en 50 mærke jubilar. Mere herom senere, når der uddeles mærker.  
 
Indendørstræningen på Vestermarie Skole ligger på niveau med de tidligere år. Vi er typisk 10-
12 stk. til træningen. Efter mange sæsoners ”blidt” spil er der nu nogle af hockey-stavene, som 
må give op. Tilsvarende har vi måtte foretage en markant supplering af bolde, da et pænt antal 
er blevet skudt i sænk.  
 
Rulleskøjtetræningen kører eller burde køre på 5. sæson. Sidste vinter havde vi omkring 15 
medlemmer under rulleskøjterne, men denne aktivitet er mere eller mindre gået i nul. Blandt 
rullerne har der været nogle familier, hvor børnene har fået nye/andre interesser og så stopper 
hele familien. Det er Steffen Hansen, der har styringen på aktiviteten. Vi har aftalt med Steffen, 
at vi kører sæsonen ud (udendørs til sommer). Der skal selvfølgelig laves noget ekstra 
reklame for tilbuddet, som - så vidt vi ved - er det eneste rulle tilbud på Bornholm. 
Forhåbentligt kan vi få aktiviteten til at køre måske i en ny form. Det kræver selvfølgelig, at der 
er nogen, der brænder for det. 
 
Motionsrummet kører på niveau med tidligere. Vi får det ikke brugt nok. Flexerne har haft 
nogle træningssamlinger. Vi andre er ikke fulgt med. Det er nogle få som tager op i rummet og 
træner sammen. 
  
Årets resultater 
Det blev til i alt 12 bornholmske mesterskaber i de forskellige aldersklasser i 2019. Mestre blev 
Kasper, John B., Jacob, Konrad, Nikolaj og Jørgen - 6 stk. i alt. Kasper og John B. hver med 3 
mesterskaber. Der er tale om en nedgang ift. Perioden, hvor vi havde en række flygtninge, der 

 

 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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



deltog. Pt. har vi ”kun” haft to flygtninge, der har deltaget i løb for os. Der er dog endnu en, der 
har vist interesse for at løbe igen. 
 
I Grand Prix serien i ungdomsrækkerne har vi tidligere været rimeligt suveræne – men de unge 
mennesker bliver ældre og rykker op i voksenklassen. Ida Woodhams deltog i enkelte løb og 
blev nr. 3, mens Kasper blev nr. 4. I den samlede stilling kom Nikolaj ind på 3. pladsen, mens  
Jacob blev nr. 4 samlet.  
 
Tillykke til alle med mesterskaberne og de flotte placeringer.  
 
Årets klubmester blev Nikolaj. Han havde kun en margin på 10 sekunder mellem forventet og 
gennemført tid. Sidste pladsen gik til en der havde en difference på næsten 10 minutter forkert. 
Nogle bruger mere tid i depotet end andre!  
 
Special Olympics 
Nikolaj Mortensen var i marts 2019 med til Special Olympic Summer World Games i Dubai. 
Nikolaj løb sig til en bronze på halvmarathon og sølv på 4 x 400 m stafet.  
 
Vi vil gerne endnu engang sige stort tillykke for det flotte resultat og tak til Nyvest 
Støtteforening og Lions Club, der har været med til at støtte Nikolajs rejse.  
 
Arrangementer 
I 2019 havde vi en mindre fremgang i deltagerantallet til vores 2 GP løb samt til BM Kort 
Cross. HRM lå på niveau med sidste år, mens der var et fald i antal deltagere til Cross Cup 1. 
løb. Samlet i antal deltagere ser vi en stagnation. 
 
HRM er blevet til Hans Rømers halv- og kvartmarathon og det fortsætter vi umiddelbart med, 
så længe vi ikke ser en fremgang i deltagerantallet. Vi overvejer i stedet at udvide løbet med 
en gå-rute. 
  
Ud over de nævnte løb, står vi for det praktiske omkring ruten i forbindelse Støt brysterne – 
Lyserød lørdagsløb.  
 
Nyvest IF fejrede 50 års jubilæum i 2019 med en aktivitetsdag. Det blev ikke det store 
tilløbsstykke. Formålet var dels at markere jubilæet og dels gøre opmærksom på de forskellige 
idrætter i foreningen. Vi arrangerede 50 m løb.  
Skytterne fejrede 150 års jubilæum og indviede det nye skýdecenter, som vi her holder møde i. 
Det trak lidt flere folk til. Tillykke til Skytterne med jubilæet og det nye hus.  
 
Arrangementer og ture 
I 2019 blev der arrangeret fællesture til Dingle Marathon og CPH Half. Flexerne havde en tur til 
Stralsund. 
 
Året bød vanen tro på festarrangementer i form af sommerfesten, hvor årets klubmester blev 
afsløret og kåret - og af julefrokosten. Juleafslutning og Nytårsbobler er blevet til en tradition.  
 
I 2020 er der planlagt tur til Kalkmineløbet i maj sammen med Strandløberne og ØB. Tur til 
Broløbet over Storebælt i juni. Begge løb er udsolgte. Herudover er der CPH Half i september 
og Stralsund i oktober. Det er muligt at tilmelde sig begge løb. Desuden er vi nogle stykker, der 
har tilmeldt sig til Vasaløbet, der afholdes for løbere i august. 
 
Klubtøj 
Vi bestilte nyt klubtøj i 2019. Det går stille og roligt. Vi har set på forskelligt design og vi 
afventer at få en prøvekollektion både til vurdering af farve og design. Vi har efterspurgt dame 
trøjer/singletter med ekstra længde i forhold til den nuværende model. Herudover løbejakker, 
løbeveste og buff. Tøjet bliver med indfarvet tekst – dvs. der skal ikke trykkes tekst på tøjet 
efterfølgende. Forhåbentligt kan vi invitere til en tøjfremvisningsdag inden alt for længe. 
 



Der har været efterspurgt en Nyvest softshell-jakke, så man kan se at vi er nyvestere også når 
vi ikke er i klub-løbetøjet. Jakken fås hos Sport24 og skal bestilles på samme måde, som der 
normalt bestilles klubtøj. Dvs. købet afregnes efterfølgende med klubben. Prisen bliver efter 
klubtilskud 325 kr. Tryk af eget navn koster ekstra og skal betales ved køb. 
 
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.  
 
Og mens vi er ved det frivillige, så mangler der hjælpere til klargøring af selve loppemarkedet. 
Der har været en gruppe, der har stået for at få flyttet alle de ting, vi har indsamlet henover 
året, til centret dagen før loppemarkedet. Hvis der er nogen, der er med på at løfte den 
opgave, så meld endelig tilbage.    
 
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.  
 
Tak til Sukey som vælger at udtræde af bestyrelsen. Sukey blev valgt som suppleant i 2001 og 
har senest haft posten som sekretær.  
 
 
 


