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I 2018 har træningen i motionsafdelingen fortsat med mange træningstilbud, hvor dedikerede og vel 

forberedte trænere hver gang møder op med målet at give deltagerne en god og motiveret træning.  

I 2018 har 3 træner fuldført DGI træner uddannelse med speciale og for det kommende år vil flere 

følge efter.  

Trænergruppen har i år gjort et kæmpe arbejde for der til hver træning har stået et trænerteam klar 

til at modtage løberne til dagens træning, de giver træningen nye dimensioner og deltagerne nye 

gode træningsmuligheder. Succesen fra sidste år har til trods af et skadesramt trænerhold fortsat.  

Gruppe 4 er holdet henvendt til løbere med forkærlighed for trail- og ultraløb, dvs. hellere løbe 

igennem vandpytten, mudderet og hen over bjerget end udenom. At man i den gruppe desuden går 

meget op i at holde naturen og Næstved ren og samler skrald undervejs, gør jo ikke tingene ringere.  

Lørdagsholdet tager sig af de lange ture. De er under vejs blevet til et stort hold, hvor deltagerne 

sætter pris på at kunne komme ud på lange udfordrende ture, jo længere - jo bedre.  

Sidst på året startede planlægningen for anden gang et lange-langsomme-ture-hold i samarbejde 

med Sparta ”Fællestræning  mod  Copenhagen Marathon 19. maj 2019. Dette løb er taget til nye 

dimensioner og der skal herfra lyde en kæmpe tak til Daniel fra tri med det store arbejde han har 

lagt i dette for koordinering, planlægnig og hvad dertil høre.  

En meget stor tak til alle trænere. Uge efter uge har I mødt op, planlagt, samarbejdet, guidet og 

inspireret alle deltagere, så de uanset niveau har fået den træning de har efterspurgt og kunnet 

udvikle sig i forhold til løb og ikke mindst knyttet fællesskaber.  

Jeg takker af hjertet Janne for alle de kræfter du ligger i  dine opslag/læg på div. Sociale medier, 

aviser, radioen – billeder og videoer som skaber en stor synlighed for HGATM og gør os attraktive. 

Dette afspejler sig i den øgede deltagelse ved vores arrangementer. Ligeledes skal Simon have en 

stor tak for alt den tid du har brugt for at gøre vores hjemmeside mere lækker.  

Årets motionist i 2018 er Trænerteamet Peter-Davood-Henrik DSB-Ingefred-Lars C-Lars Fini-Kim-

Benjamin og Kim Ladefoged. Dette er fordi I er ildsjæle. I deler ud af viden, erfaringer og får alle 

til at føle sig gode med et ønske om at blive bedre og nå nye mål, i motivere, skaber relationer og 

fællesskaber for medlemmerne, dette ses ved stor deltagelse hver træning også i snevejr. I 

samarbejder for at få kabalen til at gå op.   

Årets Fiduspokal gik til Bitten Petersen fordi Bitten yder en stor indsats når det gælder om at 

forkæle alle klubbens medlemmer. Hun står gerne op klokken ”meget tidligt” for at bage – Boller, 

brød, kager mange kager, og kommer også gerne forbi bussen inden afgang til forskellige løb kl. 

7.00 med favnen fuld af lækkerier for efter et løb må vi være sultne. Vi takker alle af hele vores 

hjerte.  

Danmarksstafetten fik nyt navn så nu hedder det Næstvedstafetten og det er også flyttet til en 

hverdagsaften og dette er blev godt modtaget.  



Kvindemilen er blevet en tradition og i år kunne løbet samle 264 glade kvinder som sammen 

samlede 20.000 kr til støt brysterne  - en dejlig succes.  

Serieløbene og Skærtorsdagsløbet har også øget deltagerlisten.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle de frivillige som stiller sig til 

rådighed for klubbens arrangementer og er med til at give deltagerne en god oplevelse, uden jer går 

det bare ikke.  

Status for klubtøj er pt. at den leverandør som var fundet desværre ikke levede op til de ønskede 

betingelser  og derfor er processen trukket ud. Det store arbejde som tøjudvalget Bettina - Herit og 

Daniel  har lagt i dette har givet et godt grundlag for kommende leverandør. Der er taget kontakt til 

andre og der forventes at komme en afklaring inden foråret, så når dette er på plads vil klubbens 

medlemmer blive informeret om dette.  

HGATM er et dejligt sted at komme.  

Dorte Hansen  

 


