Assens den 5. marts 2019.

Formandens beretning for året 2018.
Året 2018 var igen et år med stor aktivitet i MMA. Alle afdelinger nød godt af den
gode sommer.
Den sidste sommerdag i august blev desværre en trist dag, da vi mistede vores
cykelkammerat Jan Anker Ankersen. Jeg vil bede jer alle rejse sig og mindes Jan
Anker.
Den milde vinter og forår gav mange lyst til at komme ud på landevejen på cross eller
vinterraceren, så tilslutningen til mountainbiketurene blev noget mindre end tidligere.
Der var dog pæn tilslutning til Vinter Cuppen, 16 deltagere, og MTB Klassikeren trak
også mange deltagere, 115.
I løbet af sæsonen har der været stor tilslutning til de faste træningstider, og det har
været muligt for alle at finde et hold med en passende udfordring. Både A og B hold
har haft flot fremmøde, og der er taget initiativ til A+ ture enkelte gange.
Tine Mathiesen og John Pedersen har været på kaptajnskursus hos DGI, og
efterfølgende gik de sammen med Per ind i cykeludvalget. Det resulterede i, at der
blev indkaldt til cykelmedlemsmøde, hvor især temaet med at cykle pænt i trafikken
var oppe. Køre med GO STIL.
Vi har haft besøg af Jacob Pallesen fra DGI, der fortalte om, hvad klubben kunne
bruge konsulenter fra DGI til.
Tines deltagelse i kaptajnskurset gav også lyst til at starte et damehold op. Det blev
startet op i august, hvor der om mandagen var træning kun for damer.
Fællesturen gik igen til Bogense, og der var 2 hold afsted. Turene var planlagt med
forskellige distancer, så alle kunne være med.
Ud over træningsturene var der mange der deltog i de mange cykeltilbud der er.
Blandt andet Grejsdalsløbet, Vestfyn Tour Aarup, Hærvejsløbet hvor 10 fra MMA
cyklede de 275 km..
Cykeljulefrokosten blev afholdt i Assens Roklubs klublokale, og det gav mulighed for
et bad og sauna efter en god cykeltur.
For løbeafdelingen meldes også om stor aktivitet i det fantastiske løbevejr, men
tilslutningen er altid stor til træningsturene, og det gode sammenhold og den muntre
stemning er en vigtig del løbeafdelingen.
Ud over de sædvanlige ture var der arrangeret tur til en løbeklub i England, gennem
Daniel. Indkvarteringen var privat. I 2019 kommer englænderne på besøg hos MMA.
Løbeafdelingen holder fast i deres traditioner, så om sommeren arrangeres grillaften, i
år hos Jonna og Børge, og Peters jagthytte var igen i år rammen om julefrokosten.
Opskriften er den samme. Først en god løbetur og så mad og drikke.
I november blev der arrangeret 1. hjælpskursus for alle klubbens medlemmer. Der
deltog 12 medlemmer.
Som cyklisterne har også løberne mulighed for at deltage i mange løb,bl a. kan
nævnes Mjølnerløbet, som løbeafdelingen igen arrangerede i 2018 (efter en pause i
2017), Vintercuppen, DGI Crossløb, Eventyrløbet, Knuds Nytårsløb og Ladies Mud
Race for de udvalgte.
Sidst på året blev der med held startet et hold med Power Walk. Prøvetid indtil nytår,
og mange holder stadig fast.
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TRI afdelingen er vores smertensbarn. Det er endnu ikke lykkedes for bestyrelsen at få
en dialog i gang med medlemmerne, så vi kan hjælpe med nogle af de behov og
ønsker de måtte have.
Men der arbejdes stadig på det.
Der er for 2018 indberettet 135 medlemmer: 75 i cykelafdelingen, 41 i løbeafdelingen
og 19 i TRI afdelingen
Der har i år været dobbelt tilskud til klubtøj, og især i cykelafdelingen er der mange,
der har benyttet sig af dette. Husk alle at bruge det, så vi bliver synlige, når vi er ude
på stier og veje.
Aktivitetsplan for 2019
I år 2019 er der allerede stor aktivitet. Løbeafdelingen har startet et begynderhold, og
opbakning som tovholdere er stor.
Cykelafdelingen har fået sammensat et nyt cykeludvalg, og her er tanker om et C-hold
på banen.
Dameholdet udvider træningsmulighederne, så der nu er mulighed for træning både
mandag og torsdag. Ud over Tine vil Trine Tangaa være med som planlægger af ruter
m.v.
Træningen om torsdag for dameholdet vil forhåbentlig give en bedre integrering med
resten af cyklisterne, og også give mulighed for at dameholdet og et evt. C-hold kan
koordinere fælles ture.
Der er tilmeldt flere medlemmer fra både løbe – og cykelafdelingen til kurser i 2019.
Dette giver klubben en bedre mulighed for at få den daglige træning til at fungere
bedre og at få modtagelsen af nye medlemmer gjort bedre.
Tak til alle der har hjulpet til ved forskellige arrangementer i løbet af året. Det gælder
i det daglige træningsarbejde som tovholdere og kaptajner m.v., men også ved de
forskellige løb, klubben arrangerer.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi er nu tæt på at nå dertil at alle kender, og
tager ejerskab for deres arbejdsområder, som efter den nye organisationsstruktur og
mange nyvalg var en stor udfordring. Vil specielt sige tak til Helle for den store
indsats du har lagt og stadig lægger i at få klubmodulet til at fungere efter vores
ønsker.

Ole Frederiksen
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