ORI Generalforsamling 2017

Årsberetning
Tirsdag den 11. April kl. 1900 på Elværket

2016 har været et år hvor ORI Atletik & Motion, trods det stadigt mangelfulde
atletikstadion, har haft en pæn søgning af unge atleter, der alle har nogle potentielle
muligheder.
Deres træning i sæsonen har været flot, hvad resultaterne ved de stævner vi har deltaget
i, også helt klart har vist.
Generalforsamlingen tirsdag den 19. april var for en lille sluttet skare, og forløb hyggeligt i
en god atmosfære.
En stor ting bør dog nævnes: Aase Friedrichsen blev, som tak for hendes store arbejde,
udnævnt til foreningens første Æresmedlem.
Vores udesæson 2016 forløb pænt.
Gode træningsaftenen, hvor alle støt og roligt kørte på med alle de fine input de fik fra
trænerstaben.
Hver træningsaften sluttede med sodavand, kaffe og hjemmebagt kage.
Et godt højdepunkt at slutte en fin træning af med.
Deltagelse i stævner har der været en del af.
• Nordsjællandsmesterskaberne som afholdes i Hillerød var med deltagelse af hele
9 atleter fra ORI.
• 08 – 09 års drenge blev domineret af Simon og Cebastian, som delte alle
Guldmedaljer imellem sig.
• 10 – 11 års drenge Her havde Mads, Alfred og Jonas lidt hårde odds, da de alle
var en aldersklasse op.
Alligevel viste de tænder!
Alfred tog Guld i Boldkast og Sølv i Kuglestød, og klarede
dermed en Sølvmedalje i Mangekamp.
•
De resterende atleter fik sat mange personlige rekorder.
Det gode indbyrdes sammenhold og hyggen var i højsædet,
så det var et godt stævne.
•

Tårnby Games og Sparta Copenhagen Games var stævner med en skærpet
konkurrence. Trods flere personlige rekorder, kom der ingen medaljer i hus!

•

Karsten Andersson var vores repræsentant til Nordiske Masters Atletik
Mesterskaber den 02. Juli 2016 i Odense.
Her fik han to bronzemedaljer i aldersklassen 70 -74 år i vægt- og diskoskast.

•
•
•

Vi har haft deltagere i flere motionsløb.

•

Topplaceringer fik vi i Sillebroløbet her i Frederikssund, hvor Simon vandt hos
drengene og Andrea fik en andenplads hos pigerne.

•

Idrætsmærker har vi uddelt 7 af. Men for det videre forløb er det vel vigtigt,
at 19 børn under 12 år har skabt resultater med medaljer og diplomer til følge.
De fortjener en lykønskning oveni

Vintertræningen i Ådalens Skoles Idrætshal er gået fint, så det skal blive spændende at
se, hvad årets stævner vil byde på af gode resultater.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Evald og Kristian, som har
varetaget denne træning.
Vores udesæson er planlagt til at skulle starte onsdag den 19. April i år, hvor det i
mellemtiden er spændende at følge klargøringen af stadion.
Medio Marts blev springgraven til længdespring renoveret, men fliserne mangler lige at
blive rettet, før det vil kunne bruges, ligesom vi afventer, at kommunen kommer med frisk
sand.
Afsætsplankerne er malet og klargjorte, og de vil snarest blive lagt ud, så de er på plads
til sæsonen skal starte.
Forhåbentlig når vi også at få mere stabil på løbebanerne, så der kan rives og opmales,
ligesom alle kastevinkler også skal afmærkes og males.
Aase og jeg har været hos Vodbinderen i Hundested med vores kastenet.
Nettet havde desværre været udsat for hærværk, hvor der blandt andet var klippet store
huller i nettet, ligesom en del af jernstativet var knækket.
Allan og Christoffer har været nede og svejse det ødelagte kastebur, så nu skal nettet, jeg
har hentet efter reparationen bare monteres.
Dette anlæg er nu flyttet ind i hallen, så det kan benyttes til indendørs træning.
Sidste år lykkedes det skoleeleverne at ødelægge den plastikpresenning, som skulle
beskytte vores nye, store højdespringsanlæg.
Det medførte, at vi måtte betale en reparation.
Vi har derfor fået samarbejde med Niels Petersen på Højagergård i Slangerup.
Han og hans medarbejdere er i gang med at udvide den metaloverdækning, vi tidligere
brugte til det lille springanlæg.
Dette bliver vi nødsaget til, for at sikre at eleverne ikke kan bruge springmadrassen til
deres ødelæggende frikvartersaktiviteter.
En forælder fra OAKS har foræret os 3 brugte bord-bænkesæt, som smedeværkstedet på
Højagergård også renoverer for os, sammen med et fjerde sæt, der lå og var ødelagt på
Ådalens Atletik Stadion.
Det kommer til at betyde, at vi bedre kan hygge os efter træningen med saft og kager.
Aktiv Stafetten er lagt i mølpose for en tid, men i stedet har DAF reklameret godt for deres
tiltag de kalder Skole OL.
Kommunens idrætskonsulent Lise Hjortshøj, lærer Michael Christensen fra Skuldelev
Skole samt Aase og jeg, var inde i Idrættens Hus for at deltage i et flot opstartsmøde
omkring Skole OL, hvor vi også meldte os med et stævne den 15. Maj i år.
Desværre var tiden meget kort til at skaffe dommere, hjælpere med mere.
• Det betød: vi var nødsaget til at trække i nødbremsen,
så Skole OL 2017 i Frederikssund blev desværre aflyst.
Det positive er, at vi vil tage ud og se nogle af de andre skolestævner, så vi forhåbentlig i
2018 står klar, hvis vi kan skaffe de nødvendige dommere og dommermedhjælpere.
Antallet det kommer til at dreje sig om er ca. 50 personer.

Hvad angår en forbedring af stadion kan jeg fortælle, at Martin Hald, kommunens
idrætskonsulent på dette område, pålagde mig at indhente nogle tilbud til renovering af
”vores”, og i øvrigt kommunens eneste Atletikstadion.
Jeg har indhentet 3 tilbud, som både er bragt videre til kommunens embedsmænd og til
politikerne i Fritidsudvalget, med Morten Skovgaard i spidsen.
Ligeledes har jeg bragt informationerne til Ådalens Skolebestyrelse, i håbet om at de også
kan presse lidt på!
En lille krølle i den forbindelse er, at jeg har fundet frem til et styringssystem, så der ikke
bliver efterbudgettering.
Det kan blive helt spændende at se, om Frederikssund Kommune bliver de første i
Danmark til at bruge et dansk system, der i 40 år har været brugt med succes i Sverige og
Norge.
Klubben har hele vinteren haft et meget aktivt herre gymnastikhold lørdag morgen, hvor
Evald også har varetaget denne træning, og det har endda resulteret i et par nye
medlemmer.
Hver lørdag fra 0830 til 0920 får 11 Seniorer rørt kroppen, og det hele bliver afsluttet med
bad og social hygge. Flot klaret!
På trods af mange ”hurdler”, er vi stadig fulde af fortrøstning for fremtiden.
Jeg vil afslutte min beretning med at rette en stor tak til vores frivillige trænere,
først og fremmest Kristian, Jeppe og Evald, men også Per, Karsten og Aase.
Jørgen, der passer vores økonomi skal vi endelig ikke at glemme!
Alle gør en stor indsats for at bevare atletikken i Frederikssund og er en ”VIKING” værdig.
Stefan Valbjørn
Formand

