
Bestyrelsens beretning 2018 
I 2018 har vi i klubben haft to sociale arrangementer, som har stjålet dagsorden; nemlig vores 

jubilæumsfest og Challenge Herning. Der skal lyde en ualmindelig stor tak til arrangørerne. Vi skal ligge os i 

selen i 2019 for at komme op i knæhøjde med arrangementerne, men vi har lagt godt fra land med årsfest 

og allerede en tovholder til hepperne i Herning 2019. Den fælles oplevelse er nok klubbens DNA. 

På den sportslige side trak Lone Christensen de store overskrifter med hendes ironman konkurrencer. Janus 

blev danmarksmester i ½ ironman i hans aldersklasse og Anne blev europamester i hendes aldersklasse i 

duatlon på middeldistancen. Ikke mindst så har vi fyldt og fortsat fylder godt op på deltagerlisten til DGI-

cross. 

Vi har som sådan en udmærket økonomi til trods for realisering af forventet underskud i 2018, men 

medlemmerne siver langsomt ud af klubben og andre indtægter forsvinder. De sene svømmetider, nyt 

dankort, nye email og benytter ikke tilbuddene er nok de fire primære årsager på det faldende 

medlemsantal. Bestyrelsen ser ingen anledning til at hæve kontingentet, men jysk omgang med pengene er 

ønskelig. 

Klubben har haft det samme udbud af tilbud til medlemmerne; bortset fra jubilæumsfesten og hepperne i 

Herning, haft samme omfang i 2018 som i 2017. Det kniber gevaldigt med opbakningen til 

træningstilbuddene. Til gengæld er medlemmerne super gode til at melde ind på træningsforslag, der bliver 

slået op i klubbens Facebook-gruppe. 

Faldende medlemstal 
Hvad har bestyrelsen så gjort for at bremse frafaldet af medlemmer. Det er besluttet, at Kurt kontakter 

hvert medlem, der automatisk bliver udmeldt. Kurt for en advisering fra klubmodulet, når et medlem bliver 

udmeldt automatisk. Kurt spørger i første omgang om det er en forglemmelse og i anden omgang hvorfor. 

Der er flere, som efterfølgende fornyer deres medlemskab. Enkelte skal have flere mails. Der er ikke 

igangsat yderligere aktiviteter; bortset fra vores kommunikationspolitik. 

Kommunikationspolitik 
I et forsøg på at øge klubbens synlighed på de sociale medier og samtidigt opnå en bedre kontakt til såvel 

eksisterende som potentielle nye medlemmer har vi lanceret en kommunikationspolitik. 

Kommunikationspolitikken er baseret på en redaktionsgruppe, der informerer på 3 kanaler; mails, 

hjemmeside og Facebook; herunder både gruppe og fanpage. Vi fik etableret en redaktion og senere 

suppleret denne med nye medlemmer til erstatning for dem, som fandt andre interesser. Vi har haft 

medlemmer på kurser. Desværre er aktiviteterne synet hen mest af alt fordi, at det har været formandens 

ønske i langt højere grad end medlemmerne, som formanden fik lokket med på vognen. Der skal, som 

trilogien foreskriver, være tre aktive medlemmer i redaktionen. Det positive er, at vi nu er synlige i 

konkurrencen mellem triatlonklubben om at være mest synlige. Jeg er 100% sikker på, at vi meget nemt 

kan forbedre vores placering. 

Trilogien 
Jubilæumsfest, Challenge Herning og årsfesten er alle aktiviteter, som er udfør af uafhængige grupper i 

multiatleterne. Der er mange opgaver, som vi kan definere som en bage-kage-opgave, der er begrænset i 



udstrækning og omfang. I første omgang vil det være godt med mellemmer, som vil give en hånd med i 

klubmesterskab, Esbjerg Stafetten og DGI-crossløb. Flemming styrer afdelingen i Nørreskoven. 

Involvering af medlemmer i klubbens praktiske gøremål ud over lige på dagen er en udfordrende opgave i 

alle klubber og foreninger rundt om i Danmark. Måske skal bestyrelsen i 2019 indkalde til en klubbens 

aften, hvor vi sætter liv i nogle trilogier. 

Træning 
Det er en væsentlig parameter for at kunne præstere, men også en social begivenhed, hvor man endelig er 

sammen med nogen, som finder ens interesser spændende og vedkommende. Her kniber det gevaldigt 

med opbakningen til træning i samtlige discipliner. Der må være andre ting end svømmetider og vejret, 

som står i vejen for at komme til træning. Vi må nok erkende, at de dårlige svømmetider er kommet for 

blive, men vi skal holde øje med, hvorvidt svømmeklubben faktisk bruger tiderne, som de har reserveret. 

Bestyrelsen har ja-tak til et samarbejde ETOM i første omgang om løbetræning hver torsdag. Senere kan vi 

meget vel samarbejde om cykeltræningen. ETOM oplever samme manglende opbakning til træning. Det er 

meget andre og langt mere imødekommende toner fra ETOM. Vi skal også være åbne og imødekommende. 

Bestyrelsen håber, at samarbejdet fører til øget opbakning bag klubtræningen 

EUT 
Multiatleterne samarbejder allerede i dag med ETOM om fællestræningen for ungdom i Esbjerg 

Ungdomstriatlon i daglig tale kaldet EUT. Det er et godt og fortroligt samarbejde mellem formændene i de 

to klubber, der helt sikkert giver ro til arbejdet i EUT. 

EUT har nu bestået i 2 år og har et år tilbage af den forsøgsperiode, som er aftalt. Det er aftalt i 

styregruppen og afstemt med forældre og medlemmer på sæsonopstartsmøde, at fokus i 2019 ligger på 

konsolidering og rekruttering af nye medlemmer. EUT skal være meget opmærksomme på fremstå, som et 

tilbud til unge mennesker, der gerne vil dyrke multisport både på motions- og eliteniveau. I dag er gruppen 

af medlemmer overvejende på eliteniveau. EUT har i dag en engageret cheftræner i Søren Guldager og en 

forældregruppe, der støtter om aktiviteterne i EUT. 

I skrivende stund har Søren Guldager lavet en årsplan for aktiviteterne i EUT og der er udpeget en gruppe af 

to forældre, som koordinerer aktiviteterne op til arrangementerne. De øvrige forældre byder ind på 

opgaver på dagen. 

DGI 
Vi samarbejder med DGI om crossløb og triatlon. Flemming Jørgensen gør en stor indsats i gruppen bag 

crossløbene og er tovholder på vores egen afdeling. I året crossløb i Nørreskoven havde lejet en toiletvogn. 

Det var efterspurgt i 2018 og kæmpesucces her i 2019. Vi fik mange positive tilbagemeldinger på initiativet. 

Vi; Arne og Kurt, deltog med skiftezone til DGI Cross Triatlon i Nysø. Vi kom til at stå for 80% af afviklingen 

af selve konkurrencen. DGI’s repræsentanter brillerede ved at deltage i konkurrencen. Det er uacceptabelt 

og fortalt til DGI. Til trods for de negative oplevelser stiller vi op med skiftezonen til samme arrangement i 

2019. 

Vi har hverken været på kursus i DGI eller gjort brug af deres rådgivning i 2018. 



Klubhus 
Gjesing Fritidscenter er vores klubhus og vi kan benytte lokalerne til mange forskellige formål. Vi holder os 

løbende orienteret om de kommende muligheder på Esbjerg Strand, hvor kommunen gerne vil samle 

klubben og foreninger, der har en interesse i aktiviteter på og i vand. Vores primære interesse er 

mulighederne for åbenvand svømning i lagunen bag molerne. Vi deler denne interesse sammen med ETOM 

og Esbjerg Svømmeklub. Hvis Esbjerg Strand skal blive en succes, så er åbenhed et nøgleord. Samtidigt skal 

alle foreninger være omstillingsparate; der bliver næppe plads til eget klublokale, som vi kender det i dag. 

Vi vil med stor sandsynlighed opleve en revolution i medlemsrekruttering og tilbud af aktiviteter til brugere 

af Esbjerg Strand. Det er en lang og besværlig proces, men spændende. 

Umiddelbart er det en forudsætning for multiatleterne at indgå i et bindende samarbejde, at 

vandkvaliteten er i orden. 

Styregruppen bag Esbjerg Strand forventer, at Byrådet vedtager bygningen af klubhuset tidligst i efteråret 

2020. Der kan løbe meget vand fra bækken ud på stranden inden da, men det afholder os ikke fra at 

drømme. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Kurt Olsen 

Formand for multiatleterne. 


