
Beretning 2021
 
 
Året 2021 var et år med  god aktivitet i MultiMotion//Assens. Selv om
der var restriktioner, var det ikke det, der lagde de store begrænsninger
på de træningsture, der blev gennemført i løbet af året.
 
Løbeafdelingen
Som jo har træning udendørs hele året, og derfor var det dejligt for
dem, da forsamlingsloftet blev hævet til 50 personer tidligt på året,
stadig med passende afstand. Altid med  god deltagelse og med
rutelængder efter behov.
Der blev startet endnu et begynderhold op i samarbejde med
kommunen i projektet ”Tilpasset motion”. Der startede 6, og enkelte
hænger stadig ved.
Mjølnerløbet blev igen i år afholdt med succes. Der var 63 startende,
heraf var 48 ikke medlemmer af klubben. Enkelte af de 16 hjælpere
fik også prøvet kræfter med ruten.
Vintercuppen afholdes igen i vinterhalvåret, og MMA har afviklet et
af løbene i serien.
Det traditionsrige juleløb og efterfølgende spisning blev desværre
aflyst, da smittetallene voksede til nye højder.
 
PowerWalk
 
Starter med en opfordring til alle klubmedlemmer om at deltage på en
af træningsturene, da oplevelsen er helt anderledes end at løbe eller
cykle. Alle roterer og har tid til at snakke med alle.
Ud over klubtræningsturene har afdelingen været på ture i Jordløse
bakker, Øhavsstien, Grevens Fejde og flere ture i lokalområdet. Det er
også blevet til en tur med pandelygter, det var med deltagelse i ”Over
Stok og Sten” i Odense  om aftenen.
 
 
Cykelafdelingen
 
Der er på papiret 4 faste hold i cykelafdelingen. A+, A, B. og C.
Herudover er der dagholdet, der kører gravel uden for de faste
landevejsperioder.



Der har i år været god aktivitet på alle hold, og det har heldigvis været
muligt at få blandet de fremmødte til træningaftenerne, så alle kom
afsted. Nogle vil nok mene, at hastighederne ikke helt blev holdt som
aftalt ved starten, men heldigvis er der en bedre indstilling til at få alle
med hjem.
A og B holdene kører uden kaptajner, mens C holdet har haft fast
turleder.
Ved opstart i foråret var det Tom, Tage, Anders og 2 gange John der
tog ansvar for at få holdet i gang. Efter sommerpausen var det Lone og
Pia der tog over.
Der har været fællesdeltagelse i flere løb med arrangeret transport m.v.
Fjorden rundt, Fyn rundt, Coast2Coast.
Bogenseturen blev i år afholdt den 11. september.
Landevejstræningen blev forlænget med tidligere start fra Arenaen.
Julefrokosten, med tilhørende cykeltur for de fleste, blev afholdt  i
november i  Roklubbens lokale. God tilslutning fra alle hold.
Tak til Kurt for hans utrættelige indsats i vintercuppen.
 
Triafdelingen
 
Pia og Lars har forsøgt at holde kontakt til aktive medlemmer.
 
Fællesaktiviteter
I maj var der arrangeret fællestur til Bågø (Bogø ligger syd for
Sjælland :-) )), Irene havde taget initiativet. God tilslutning og en
hyggelig dag.
I september havde festudvalget planlagt en sensommerfest. En god
dag, hvor deltagere fra alle afdelinger blev blandet. En sjov bane til
parkgolf og en dejlig middag i Arenaen.
 
Medlemstal
 
Der er i år indberettet 138 medlemmer. Det er 54 kvinder og 84 mænd.
 
 Kvinder Mænd
Cykling 22 54
PowerWalk 10 2
Løb 21 24
Tri 1 4
I alt 54 84



 
 
Det er på samme niveau som sidste år.
Ser vi på aldersfordelingen, er vi en klub med et højt
aldersgennemsnit.
Der er 12 medlemmer under 40 år, og den største gruppe er i alderen
40-59 år med 67 medlemmer.
Det er jo en fordeling vi kan vælge at acceptere, eller vi kan beslutte,
om det er noget vi vil prøve at gøre noget ved. Kan vi lave aktiviteter,
der tiltrækker unge medlemmer, og kan vi gøre mere reklame for
vores klub?
 
Frivillige
 
Klubbens eksistens bygger på frivilligt arbejde. Heldigvis har vi
mange, der gerne vil deltage, når der kaldes på hjælpere. Jeg vil dog
her opfordre alle i klubben til at overveje at tilbyde sin indsats. Det
kan være i diverse udvalg, bestyrelsen mv. Vi er så lille en klub, at det
er vigtigt, at alle tilbyder sin hjælp, stor eller lille, på et tidspunkt.
Risikoen er, at vi trækker for store veksler på de få.
 
Tak til alle der har hjulpet til i løbet af året. Stor tak til alle i
bestyrelsen for et godt samarbejde.Tak til Peter og Elisabeth for deres
indsats.
 


