
Formandens beretning 2022  

Royal Run 
HGATM fik i 2022 opgaven, at være praktisk arrangør til Royal Run som for første gang skulle 
afholdes i Næstved. 
 
Alle jer medlemmer der gav alt for at deltagerne fik en god service, og som med glæde og 

hjælpsomhed udførte arbejdet på dagen, er grunden til at arrangementet blev til en succes. 

Klubben er rost til skyerne fra Næstved Kommune, Royal Run og af de mange deltagere på dagen.  

Alle os i HGATM kan give os selv et stort skulderklap for et vellykket arrangement. 

Fælles træning til maraton og halvmaraton 

Klubben har fortsat med at tilbyde fælles træning op til Copenhagen Marathon og Copenhagen 
half marathon. Fællesskab og løb på forskellige hold giver medlemmerne stort udbud af motion og 
bevægelse, og med konceptet gratis fællestræning, giver det også på sigt flere medlemmer i 
klubben. 

Medlemmernes store indsats 

Store som små arrangementer i klubben er afhængige af medlemmernes store indsats. Uanset om 
det er som trænere, medlem i et planlægningsudvalg eller om man stiller sin tid til rådighed til at 
hjælpe på løbsdagen, så er det positivt, at så mange af klubbens medlemmer faktisk vil hjælpe og 
er bevidste om at det gør en forskel, at man er med. Stor tak for jeres hjælp. 

Medlemstal 

Medlemstallet er desværre ikke nået op på hvad det var inden coronaen. Men med en fortsat god 
indsats og positiv indstilling skal medlemstallet nok stille og rolig komme op på gamle niveauer. 

Træningsaftener med masser af glade og forventningsfulde medlemmer med en fælles interesse i 
alle aldre. De  møder op fordi de mener træningsmiljøet giver et godt fællesskab, som er det 
bedste reklame for en klub. Husk derfor at fortælle familien, venner og kollegaer om det gode 
træningsmiljø der er i HGATM.  

Løbsarrangement 

Desværre er løbs arrangementer generelt slet ikke op på det deltageniveaue som det var inden 
coronatiden. Årsagen kan debatteres, men vi kan kun se fremad. Lære af ting der ikke gik helt så 
godt, og nytænke måden arrangementer skal afholdes på. 

Mesterskab og priser 

I 2022 har klubbens medlemmer i alle tre afdelinger lykkes med at blive mestre i sin disciplin. Vi er 
stolte at træningsmiljøet i HGATM kan give så gode resultater. 



Klubben er også tildelt prisen som årets forening i Mærk Næstved Award 2023.   

Alle medlemmer i HGATM er med til at gøre klubben til hvad den er. En klub hvor fællesskabet 
vægtes højt, men også hvor vi går til stålet når det gælder en konkurrence.  

Vi må se fremad og hvad 2023 byder på, og jeg ønsker alle medlemmer et godt trænings/løbeår. 

Monica Mikkelsen 

Formand 

 

 

 


