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Beretning for 2017 
 
Medlemstal 
Nyvest Atletik havde pr. 31. december 2017 i alt 129 medlemmer, heraf 27 medlemmer under 
25 år. Der er tale om en mindre fremgang i medlemstallet, mens antallet under 25 år er 
uændret. Der har været lidt fremgang mht. rulleskøjteløberne og vi ser enkelte indmeldelser 
pga. motionsrummet. Til gengæld har vi ikke helt kunnet fastholde antallet af flygtninge. 
Enkelte har ikke fået opholdstilladelse og andre har fået arbejde og har ikke haft tid til at løbe. 
Vi har således kun 3 flygtninge som medlemmer mod 11 sidste år.  
 

 
 
Aktiviteter 
Klubbens træningstilbud kører uændret i forhold til tidligere. Det er således muligt at træne i 
skoven 5 gange pr. uge, idet der udover den ”almindelige” løbetræning i skoven 3 gange om 
ugen, er flexgruppens to formiddags-træninger. Flexerne går og løber og har udover træningen 
fokus på det sociale. Det betyder, at der er et pænt fremmøde især til deres mandags 
træninger. Her kniber det med at kunne være i køkkenet. Tak til Lis Dahl, der tovholder og 
styrer gruppen med fast hånd.  
 
Idrætsmærketræning har ligeledes kørt på uændret. I år skal der således uddeles 8 mærker 
som sidste år – og i år endda med et jubilæumsmærke. Det er helt særligt, at Henry Viborg har 
opnået mærke nr. 50 i guld. Det er der ikke mange, der har eller kan gøre ham efter. 
 
Indendørstræningen på Vestermarie Skole har 16+ deltagere i denne sæson. En enkelt aften 
var vi 18, men ”heldigvis” er der faldet et par enkelte fra. Fremmødet har været rimeligt pænt 
og det giver lidt pres på banen, når der spilles hockey/floorball. Vi har talt om – hvis muligt - at 
oprette endnu et indendørs træningshold næste vinter og det skal være et hold a la flexløberne 
– altså et seniorhold – hvor der er knap så meget tryk på, når der spilles floorball.  
 
Bornholm Ruller (rulleskøjtetræning) startede op i 2016 og træner nu på 3. sæson med et 
stigende antal deltagere i Nyvest Centret søndag eftermiddag. Det er Flemming, der står for 
træningen.  
I 2017 stillede Bornholm Ruller med et hold til “6 hours race” på Sjællandsringen.  
I 2018 planlægger vi at lave et rulleskøjteløb i forbindelse med Onsbækløbet for at promovere 
rulleskøjteløberne her på øen. Derudover er der planer om at deltage i Berlin Marathon på 
skøjter til september. 
 
  
Årets resultater 
DM i halvmarathon blev lidt af en prøvelse for deltagerne pga. uvejr. Vejret førte til at løbet 
blev annulleret og nogle af de sidste deltagere fik lov til at afkorte ruten. På trods af dette løb 
Ingefred ind på en 3. plads i aldersgruppen 75-79 år – og hun løb hele ruten. 
  
Lokalt blev det til i alt 24 bornholmske mesterskaber i de forskellige aldersklasser i 2017. 

 

 

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

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



Mestre blev Jacob, Kasper, Josephine, Ben, John B., Irene, Jørgen, Ingefred, Gosa, Sabah, 
Eisa, Jens, Evy, Nikolaj – 14 stk. i alt. Irene og John hver med 3 mesterskaber.  
 
36 nyvestere deltog i sidste sæson af Cross Cup (2016/2017) og de 10 vandt deres 
aldersgruppe: Josephine, Desiree, Ingefred, Irene, Kasper, Debrom, Eisa, Ben, Jens og John 
B. 
  
I Grand Prix serien i ungdomsrækkerne forsvarede Jacob endnu engang 1. pladsen blandt 
drengene, mens Josephine vandt hos pigerne. Begge med maksimumpoint. Anna kom ind på 
en 3. plads og Kasper på en 2. plads.  Blandt de voksne fik vi 6 løbere i top10 – Josephine og 
Anna hos kvinderne (3, 7) og Gosa, Debrom, Jacob og Nikolaj hos mændene (2, 3, 5, 6).  
 
Tillykke til alle med mesterskaberne og de flotte placeringer. Det er dejligt at så mange 
Nyvestere opnår så gode resultater! 
 
Årets klubmester blev Sukey. Klubmesterskabet vundet med en margin på 1 sekund i forhold 
til forventet tid.  
 
Arrangementer 
I 2017 holdt vi status quo i forhold til deltagerantal til vores løbsarrangementer. I GP-serien 
blev der indført en abonnementsordning til løbene og det var der 30-40 løbere, der benyttede 
sig af.  
 
Arnagerløbet valgte vi at springe over i 2017, da løbet ikke har levet op til forventningerne mht. 
antal deltagere. Vi har ingen afklaring pt. vedr. 2018. 
 
Hans Rømers Marathon har haft et faldene deltagerantal. Der er meget få, der har løbet selve 
marathonen, så den har vi valgt at tage af programmet i 2018 og formentligt også 2019 for så 
at genintroducere den i 2020. Starttidspunktet for halv- og kvartmarathonen rykkes til om 
formiddagen og der kommer nye ruter på de to distancer. Så håber vi, at det kan lokke lidt flere 
deltagere til. Samtidig tilgodeser vi vores hjælpere, idet vi uden marathonen halvere den tid de 
skal stå på post.  
 
Ud over de nævnte løb, står vi for det praktiske omkring ruten i forbindelse Støt brysterne – 
Lyserød lørdagsløb.  
 
 
Arrangementer og ture 
Sidste år blev der bla. arrangeret fællesture til Hamborg Halvmarathon, CPH Half og Lillebælt 
halvmarathon. Derudover var der løbere afsted til bla. Tre broers halvmarathon, Esrum sø og 
CPH Coast.  
 
I år går turene til bla. Royal Run, Lillebælt Halvmarathon, CPH Half og Amsterdam.  
 
Året bød vanen tro på festarrangementer i form af sommerfesten, hvor årets klubmester blev 
afsløret og kåret - og af julefrokosten. Sidstnævnte med et forholdsvist lavt deltagerantal i 
2017. Vi ser lidt på om tidspunktet skal rykkes lidt i 2018. 
 
Nyanskaffelser 
Vi fik vores eget tidtagningsanlæg i 2016 og det har kørt uden problemer og har været en god 
hjælp i forbindelse med vores løb. I 2017 har vi bla. anskaffet afspærringsmateriel og en trailer 
til transport af materiel og til brug til afhentning af loppesager. 
 
Lidt anden type anskaffelse, men ikke mindre lettelse, er at vi har fået vores eget Mobilepay 
nummer. 
 
Planteskolen 
I Planteskolen er der blevet ryddet op i hallen, men efterfølgende fyldt med græsslåmaskiner. 



De første kommer ud inden Nyvestløbet og så får vi plads henover sommeren igen.  
 
Hjemmesiden 
Vi fik en ny fælles Nyvest hjemmeside sidste år og den har kørt fint. I starten af foråret bliver 
der en bestyrelsesdag, hvor der skal arbejdes på at få forbedret siden yderligere. Vi skal bla. 
have gjort vores arrangementer mere synlige.  
 
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.  
 
 
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 hjulpet til i løbet af året.  
 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og ikke mindst tak for at indstille mig til årets leder.  
 
 


