
Formandens beretning 2020 

Et år med coronanedlukning og masser af restriktioner. Klubben har derfor i lange perioder, enten 
ikke afholdt træning eller været nød til at tilpasse træningen til forsamlingsloft og andre 
restriktioner. 
 
Inden corona og nedlukning ramte Danmark nåede vi lige at afholde det sidste serieløb i februar, 
og vi var slutvært for DGI´s crossløbsæson. Igen stod vi med pokalen. Et velfortjent resultat, med 
mange medlemmer der har ydet sit bedste og lidt dertil ved crossløbsæsonen 2019/2020. 

Foråret med alle restriktioner gav store udfordringer i forhold til at kunne afholde træning. 
Medlemmerne opfordredes at overholde restriktionerne, og at træne sammen på den måde det 
kunne lade sig gøre. 

Det har vist sig, at fællesskabet klubbens forskellige aktiviteter giver, kan ikke måles i penge. Men 
det kan godt måles i den tilfredshed medlemmerne viser ud fra deltagelse i klubbens hverdags 
aktiviteter, også i en coronahverdag. 

Klubbens facebookside blev i denne nye hverdag et vigtigt redskab, at holde kontakten med andre 
medlemmer på. Der blev delt mange forskellige opslag om træningstider, oplevelser, sjove minder 
og måder at håndtere situationen på. 

Bestyrelsen har været meget lydhørt og opsat på at løse de udfordringer klubben har stået 
overfor. Bestyrelsens medlemmer har, oftest med kort varsel, stillet sin tid til rådighed for at vi 
skulle kunne afholde forskellige planlægningsmøder i anledning af nye restriktioner som 
regeringen og folketinget jævnligt har besluttet. 

De løbeevents som var planlagt for året fik uden undtagelse aflyses. De unge atletikpiger som efter 
et år med store sportslige resultater, i 2020 år skulle komme til at indgå i Dansk Atletik Forbunds 
decentrale talent udviklingsgruppe, blev desværre ikke til noget.  

Løbeevents er en god indtægtskilde for klubben. Eventene er også et godt udstillingsvindue, hvor 
klubben kan vise at vi er der, og hvilke træningsmuligheder vi har og at vi kan tilbyde det gode 
fællesskabet. 

På indtægtssiden har løb af naturlige årsager ikke givet de store penge i 2020. Vi har dog søgt og 
fået bevilget et godt beløb fra DGI´s hjælpepakke for foreningsvirksomhed. Søgt beløb rundede 
lige de 100.000 kr. Klubben fik lidt mere end 1/3 af søgt beløb bevilget, hvilket må ses som en 
positiv håndtering af ansøgningen.  

Man kan dog stadig mærke at HGATM er en klub hvor fællesskabet vægtes, og hvor deltagerne i 
træningsgrupperne kan nyde godt af at have træningskammerater at se op til og inspireres af. 

Klubbens medlemmer kan ikke takkes nok, fordi I alle valgt at være klubben tro og valgt at blive 
som medlemmer i en for mange klubber svært tid. HGATM har nogle fantastiske medlemmer, 
TAK! 



Alle tre afdelinger har mange meget dedikerede trænere, som til hver træning planlægger og 

forbereder træningen så medlemmerne skal få en god oplevelse og en god træning. Det har været 

en ekstra stor udfordring i dette coronaår. Stor tak til alle jer trænere.  

Bestyrelsen har afholdt flere små planlægningsmøder i forbindelse med nye corona restriktioner. Ud over 

disse er det også afholdt forskellige planlægningsmøder i forbindelse med at klubben i slutningen af 2020 

bad medlemmerne om at udfylde et spørgeskema om klubudvikling ”Klub under lup”. Dette vil bestyrelsen 

arbejde videre med når der forhåbentlig snart bliver en mere genkendelig hverdag. 

Sidst år skrev jeg, at det kommende år ville byde på mange nye oplevelser, nye omgivelser på stadion, nye 

løb, nye mål og udfordringer for klubbens medlemmer, og at HGATM er en klub i udvikling! 

HGATM er stadig en klub i god udvikling, og alle de mål og oplevelser medlemmerne ønskedes få, skal nok 

komme, måske i slutningen af 2021 og i 2022. 
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