Formandens beretning 2014
2013
Sæsonen 2013 har været en blandet sæson. Vi startede rigtig fint ud de første 3 måneder hvor vi var
så heldige at have Michael Strøm til at hjælpe os med svømmetræningen. Dette gav tydeligt et boost
for mange med denne nye inspiration i træningen. Men desværre var det fortsat sådan at de fleste
lavede al den øvrige træning for sig selv eller i små grupper. Da Michael stoppede til Påske havde
vi et stort hul i vores træning. Da vi ikke kunne finde nogen svømmetræner. Det blev maj måned og
for første gang i mange år skulle der ikke arrangeres stævne. Det var selvfølgelig lidt trist, men
omvendt var det også dejligt at slippe for alt det arbejde.
Den største ændring i nyere tid skete dog da vi aflivede STK cuppen, da sidste afdeling var kørt.
Der var blevet for ringe opbakning til denne og derfor prøvede vi at ligge op til en anden måde at
træne fælles på.
Efter sommerferien fik vi fundet 4 personer der gerne ville varetage svømmetræningen for vores
nyeste medlemmer. Vi fik lavet en plan for nogle fællestræninger og de 3 første har været afholdt
med større succes end nogensinde før. Der er også lavet aftale om noget specialtræning for de mere
øvede svømmere. Og endelig har klubben lavet en aftale med Jens Isbak hvor der er mulighed for at
få lavet personlige træningsprogrammer.
Så jeg syntes faktisk at vi er bedre kørende end nogensinde før på træningsfællesskabet mm.
I November skulle vi have afholdt vores MTB stævne, men desværre viste det sig at være
vanskeligt med de fornødne tilladelser og derfor valgte vi at aflyse stævnet. Så dette stævne er nok
også afgået ved døden – men det var da sjovt så længe det varede.
Klubtøj/sponsorer
Som flere af jer nok har fået med har vi arbejdet lidt på noget klubtøj. Det har dog vist sig
vanskeligt (umuligt) at finde noget konkurrencetøj som alle kunne enes om at køre i. Derfor har vi
begrænset os til at få lavet en paradedragt. Vi har fået lavet en sponsor aftale med Intersport, Fri
BikeShop, Daniit, Stark samt Sydbank.
I løbet af februar vil der blive mulighed for at prøve størrelser samt at afgive bestilling.
Facebook
For at lette arbejdet for de som står for at arrangere fællestræninger og lignende vil vi fremover
benytte vores facebook gruppe STK90 til at annoncere disse ”begivenheder” Jeg vil derfor endnu
engang opfordre de som endnu ikke er med i gruppen om at få sig tilmeldt. Vi vil ikke længere
servicere tilmelding til begivenheder andre steder end facebook.
Der vil dog komme en samlet oversigt over aktiviteter på hjemmesiden, men selve tilmeldingen
bliver altså på facebook.

