
Referat fra SAK77’s klubkonference – lørdag den 23. marts 2013 
 

Formand Morten Blumensaat bød velkommen til de 24 deltagere i det, som Morten betegnede som 

klubbens første klubkonference nogensinde. I en kort introduktion og gennemgang af klubbens 

aktuelle status og fremtidens udfordringer og opgaver understregede Morten, at der fremover bliver 

brug for flere hænder, flere initiativer og flere til at tage ansvaret for klubben. 

 

Deltagerne gik til derefter til gruppearbejde i 4 grupper med følgende emner: 

� 1. Daglig drift (kommunikation: hjemmeside, FB-grupper, dropbox, medier, reklame, etc.), 

stævnetilmelding, resultatservice og klubstatistik, daglig drift på SAS (eltid, faciliteter, etc.) 

� 2. Økonomi (planlægning, økonomi og budget, tilskud, budgetlægning og daglig drift, 

fundraising, etc.) 

� 3. Arrangementer (planlægning og organisering, afvikling af arrangementer, etc.) 

� 4. Den daglige træning (trænere og rekruttering, kurser og uddannelse, etc.)  

 

Deltagerne kunne rotere rundt mellem de enkelte gruper, som de havde interesse i, og 

konferencen sluttede med en fremlæggelse af gruppernes diskussioner. 

 

Referat fra de enkelte grupper 
 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 

Henrik Lundstøm Andersen  pia_lundstroem@hotmail.com  

Kim Jensen  kim-bente@fiberpost.dk  

Marianne Würtz  wyrtz@skannerup.dk  

Erik Terkelsen  et@sak77.dk  

Thomas Krejberg  t.krejberg@gefiberpost.dk  

 

1. Daglig drift  

Kommunikation: Gruppen diskuterede hjemmesidens rolle kontra facebookgruppe. Diskussionen 

endte i bred enighed om, at hjemmesiden skal være grundstenen i klubbens (envejs-)information til 

medlemmerne og deres forældre og samtidig vores ansigt udadtil i forhold til sponsorer, 

myndigheder, forbund, andre klubber, potentielle nye medlemmer, etc. 

 

En Facebook-gruppe er et godt supplement, hvor supplerende (tovejs-)kommunikation kan finde 

sted. I forvejen har ældste træningsgruppe en FB-gruppe, og det skal overvejes, om der skal 

oprettes en generel og bred FB-gruppe, som skal opdateres parallelt med hjemmesiden. 

Hjemmesiden skal gøres levende igen gennem hyppige opdateringer, hvorfor en egentlig 

webmaster er nødvendig (som Ulla Biede i sin tid). Til dette hverv valgtes Henrik Lundstrøm 

Andersen. Hurtig opdatering skal prioriteres højst, mens sidens design er sekundært. 

Forslag til nye initiativer omkring hjemmesiden: 

� Et journalistkorps, som kan rapportere fra og tage billeder ved stævner.  

� ”Hall of fame”-afsnit på hjemmesiden. 

 

 

 



Statistik og tilmelding 

 

� Det nuværende klubrekordsystem erstattes af en Excel-baseret løsning. Samtidig etableres en 

alle tiders top-10 for de enkelte discipliner og aldersgrupper (baseret på de seneste 10 års 

resultater). Kim Jensen er ansvarlig for oprettelse og løbende vedligeholdelse. 

� Thomas Krejberg overtager opgaven med vedligeholdelse af Access-databasen med alle 

medlemmers resultater (ligger pt som SM). Databasen danner grundlag for de årlige udtræk til 

pokalfesten, hvor medlemmerne får en liste og et diplom med alle deres resultater i årets løb.  

� Databasen kan imidlertid meget mere, og det bør undersøges om man kan lave jævnlige 

årsranglister etc., som man kan hænge op på SAS. 

� Et system med elektronisk tilmelding skal etableres med henblik på at nedbringe trænernes 

papirarbejde. Gruppen skal i første omgang researche hvilke løsninger er mulige (f.eks. et 

system, som uden videre redigering kan videresendes til stævne- og resultatprogrammet Mars 

som DAF benytter). Det bør også undersøges, om klubben i stedet kan gøre brug af det Mars-

kompatible tilmeldingssystem, som DAF planlægger at indføre i foråret 2014. 

� I forbindelse med den elektroniske tilmelding skal der idégeneres på, hvordan kørsel kan 

organiseres samtidig med tilmelding.  

 

Diverse 

Oprettelse af forældrekompetencebank. 

 

Silkeborg Atletikstadion 

 

Der blev oprettet en arbejdsgruppe bestående af: 

Philip Dahl-Jessen – philipd@fibermail.dk 

Kenn Jensen – kenn-lotte@fiberpost.dk  

 

Formålet med arbejdsgruppen er at lette arbejdet for trænere, således at de kan bruge deres tid på 

træning. 

 

Arbejdsopgaver kan f.eks. være (ikke udtømmende liste): 

� Hvis udstyr – faciliteter og/eller rekvisitter - mangler eller er gået i stykker, rapporteres dette til 

gruppen, og de sørger for at ting bliver skaffet/repareret (hvis det ellers er økonomisk muligt) 

� Gruppen står for kontakten til kommunen omkring stadion (kommunen ejer meget af det som 

står på stadion, og skal derfor også betale for vedligehold). 

� Personer i gruppen skal vide, hvorledes udstyr virker og stilles op - f.eks og især 

tidtagningsudstyret. Hvis en træner ønsker at bruge tidtagerudstyr til f.eks internt stævne, så 

kontakt en person fra gruppen, som så er behjælpelig med at få det stillet op. 

 

Konkrete forestående opgaver 

� Container til materiel der pt står i kastegården skal placeres på Stadion (iflg pålidelige kilder 

kan kun en vis ”Jens Konrad” gøre dette) 

� Maling af container og klubhus. 

� Certificering af stadion – skal tjekkes, er måske i orden 

 

 



Vigtigt: 

Arbejdsgruppen står IKKE for daglig oprydning – det er brugernes pligt at aflevere stadion i 

opryddet stand. 

 

Praktiske ting: 

� Philip og Kenn får af Morten Blumensaat en rundvisning/demonstration af materiel på stadion. 

� De skal begge have nøgle til stadion 

� De skal begge have kontaktpersoner hos kommunen 

 

 

2. Bestyrelse og økonomi  
I gruppen, der bestod af Peter (forælder), Bo Frankø og Erik Thestrup, drøftede vi følgende emner: 

1. Tilskud/kontakt til myndigheder 

2. Budgettering 

3. Fundraising 

Tilskud/kontakt til myndigheder: Erik gennemgik ganske kort papirgangen i kontakten til primært 

Silkeborg Kommune med hensyn til ansøgning af lokaletilskud via regnskabskema vedlagt 

dokumentation for afholdte udgifter til husleje, ansøgning om a conto tilskud til huslejen og 

ansøgning om aktivitetstilskud baseret på antal medlemmer og DAF/DGI, der i dag er en fælles on-

line indberetning af medlemstallet. 

Budgettering: Desuden kom vi ganske kort ind på budgetlægningen med nogle af dens ”faldgruber” 

– nemlig at det er umuligt at forudse antallet af aktive og dermed antal starter til stævner og 

mesterskaber. Hidtil er der budgetteret ved at kikke bagud på udgifter til startpenge og 

kørselsudgifter i fjerde kvartal af kalenderåret. 

Fundraising: Vi valgte at fokusere på fundraising i bred forstand. Der skal beskrives en 

sponsorpakke, der måske kan differentieres på: 

� Eksponering på klubbens hjemmeside 

� Korrespondance 

� Transportabel sponsorvæg på SAS (opbevares i pavillionen) 

� Konkurrencebeklædning efter DAFs reglement 

� Træningstøj der ikke er omfattet af DAFs regulativ 

� Trænere og officials 

� Facebook/Twitter 

� Blog 

� Specifikt stævne 

� Deltagelse i klubbens åbne events 

Events: 

� Sponsorløb som vi lavede i i foråret 2011 

� Sponsordyst: firma, måske konkurrence -> bymester 

� Cross country for skolerne i samarbejde med den lokale kreds af idrætslærere 

 

Specifikt: 

Etablere et åbent stævne medio juni måned 2014, hvis tema relaterer til de berømte Highland 

Games, hvor diciplinerne er fordansket og tilpasset, så de kan afvikles på SAS. Vores tanke er at 



”ramme” det segment i virksomhederne, der ikke er til løb, men appellerer til vildmanden eller den 

lidt rå type. 

Vi er den opfattelse, at der er et marked til det, fordi det er bevidstløs at udbyde endnu et løb 

blandt de mange, der er i forvejen i Midtjylland. 

Oplægget er, at det gerne skal pakkes ind i et skotsk tema med leverandører af skotske produkter, 

måske med mulighed for blandt at købe produkter fra kvægracen Black Angus og selvfølgelig 

whiskey. Og måske haggish. 

Uden indpakning kan det også tilbydes virksomheder/personaleforeninger og polterabend fordi det 

umiddelbart ikke kræver et stort antal officials/dommere. 

Grunden til vi foreslår opstart i 2014, er at der skal lægges et stykke forarbejde i at fordanske 

konkurrence, finde redskaber (vi har allerede hammer, vægtkast vertikal og horisontal og kugler) 

og ikke mindst bedømmelsen af præstationerne.  

Der kan laves klasser for: 

• Kvinder 

• Mænd 

• Unge 

Vi synes, at tovtrækning er en oplagt disciplin at tage med i stævnet, fordi det er konkurrence 

direkte mellem 2 eller flere hold (bymesterskab). 

Hver deltager eller hold skal have mulighed for at stille op i klanfarver. Det kan være beklædning i 

firmafarver eller påtrykt logo, eller en helt anden markering af tilhørsforholdet. 

Desuden bakker vi op om en certificering af SAS og et officielt dommerkursus (der omfatter 

reglementet, atletikmedhjælper og introduktion i Mars samt efter eget valg afvikling af et stævne) – 

kontaktperson Bo Rasmussen, DAF, og ikke mindst et internt kursus i tidtagningsanlægget. 

 

3. Arrangementer 

Gruppen bestod af: 

Linda Lyngbak Michaelsen, Louise Petersen Lennards, Pia Ostenfeldt, Bo Transbøl, Per 

Mortensen, Kim Richardt, Morten Blumensaat, Bente Høj Jensen + fler som kom til og fra gruppen. 

 

Gruppen diskuterede, hvorledes vi i bedst mulig omfang gør vores unge aktive klar til at deltage i 

stævner. Der var en klar opfattelse af, at vores aktive var meget usikre ved udenbys 

stævnedeltagelse, når man skulle klare sig lidt mere på egen hånd. Det blev derfor besluttet, at vi 

fremadrettet skal afholde jævnlige ”Træn til Stævne”- stævner, hvor den enkelte aktive skal 

fokusere på sig selv og sine discipliner, og sørge for at være på rette sted til rette tid. Per 

Mortensen og Morten Blumensaat er ansvarlig for disse små træningsstævner, hvor der max. er 3 

øvelser + stafet pr. stævne. I forbindelse med afholdelse af stævner har vi brug for en person, som 

sammen med Lene Riis (eller alene), varetager stævnekontor- funktionen. Til dette arbejde meldte 

Pia Ostenfeldt sig, som har en god baggrund for lignende arbejde i Them. Per M, Søren M, 

Morten samt Lene Riis har opgaven med at sætte Pia ind i arbejdsforløbet ved det første 

træningsstævne. 

 

Ligeledes diskuterede gruppen uddannelse af dommere, som er en stor mangelvare i klubben. Bo 

Transbøl har siden konferencen aftalt et dommerkursus med undervisere fra Dansk Atletik 

Forbund- Det bliver et modeulopdelt kursus den 24.-26. maj, og der udsendes snarest en 

invitation. 



Der var ligeledes ønsker om at lave et forældre-barn stævne som er prøvet før med stor succes. 

Evt. som en afslutning inden sommerferien. 

 

4. Den daglige træning 

Gruppen, der bestod af Gert Toft, Troels Toft, Svend Christensen, Søren Munch, diskuterede 

blandt andet kvalitetssikring af klubbens træning, kurser og uddannelse, klubbens mission/vision, 

fremtidens skolestruktur og betydning for idrætslivet, fastholdelse af medlemmer 

 

Helhedsskolen: Svend Ch. Understregede at den kommende helhedsskole med skolegang fra 8 til 

16 kan få fundamental betydning for foreningslivet. Det kan være både en trussel og en fordel. 

Med helhedsskolen skal idræt være en integreret del af skolegangen, og her skal SAK77 stå klar til 

at byde ind som ansvarlig for den sportslige aktivitet, der skal finde sted i løbet af helhedsskolen. 

Fremtidens opgave bliver: Hvordan kan man byde ind på helhedsskolen?  

 

Mission/vision: Gruppen mener, at klubbens mission/vision/værdigrundlag kunne trænge til et 

eftersyn. Når man først har gjort sig klart, hvad man står for, er det langt nemmere at kommunikare 

det ud til omverdenen. Måske er klubbens grundlæggende værdier gode nok, men så bør de 

systematisk gennemgås og kommunikeres ud via vores kommunikationskanaler. ”I SAK77 gør vi 

sådanL” Gruppen finder, at klubben skal have gjort sig klart, hvilken mission og vision den har. 

Konkret kunne man tage en debat om hvor SAK77 ser sig selv i fødekæden i atletikverdenen: Er vi 

en dicideret breddeklub som mere eller mindre tilfældigt fostrer talenter, skal vi fokusere på 

medlemsvolumen og de tætte sociale miljøer som sikrer mod frafald, skal vi have en elitepolitik, 

osv. Gruppen finder, at begrebet ”at gå til atletik” 1-2 gange om ugen skal have høj prioritet og 

bruges aktivt i vores egen selvforståelse. 

 

Kvalitetssikring: Gruppen diskuterede, om det er værd at gå efter medlemsvolumen for enhver pris. 

For mange medlemmer betyder også pres på kvaliteten af træningen og på opmærksomheden 

omkring den enkelte atlet, som er et af vores kvalitetstegn. Flere i gruppen mente, at man skal 

sætte et maksimalt antal aktive per træner, mens blandt andre Troels (15 år) mente, at man ikke 

kunne sige nej til nogen.  

 

Kurser og uddannelse: Gruppen finder, at uddannelse af trænere er altafgørende for klubbens 

fremtid. Derfor skal alle nye trænere på kursus – i april 2013 skal de nye trænere med på DGI’s 

trænerkursus, der foregår i Silkeborg. Desuden laver vi flere interne kurser: Intro til styrketræning 

og kastetræning for trænere (begge med Svend Christensen). Klubben bør til stadighed tilbyde 

ungdomsmedlemmer at komme på trænerkursus. 

Det blev også diskuteret, om der kunne rekrutteres trænere fra Silkeborg Seminarium. Det blev 

besluttet at gøre forsøget med et opslag fra dette forår (eller måske via FB, hvis der er et forum). 

 


