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Formandens beretning. 
 
 

            Tiden er kommet, hvor jeg som formand for vor idrætsforening skal  
            prøve at se tilbage på det forløbne foreningsår. 

 
Som jeg gør hvert år, vil jeg se på, om idrætsforeningens formål er 
blevet opfyldt. 
 
Og det kan jeg konstatere, at det er. 
 
På det sportslige område fortsætter vi med at holde telelandsstævne 
trods tilbagegang i år (se senere).  
 
Det er dog som sædvanlig, de mere motions- og sportsprægede 
aktiviteter, der er blevet bedst opfyldt af vor formål, det var bl.a. 
glædeligt, at vi satte deltagerrekord til DHL og at deltagerantallet til 
Marselisarrangementer gik en smule op. 
 
 
Medlemstallet og kontingenttræk 
 
 
Vort kontingentræk via ”Reepay” fungerer fint. 
 
Da vi som bekendt har valgt, at man kun kunne bruge Dankort som 
betalingskort, har der været nye medlemmer, som ikke kunne tilmelde 
sig betalingssystemet. Disse medlemmer må fremover betale 
kontingent ½ år forud direkte ind på vor foreningskonto. 
 
Det er glædeligt at se, at medlemsnedgangen er stoppet. Sidste år var 
vi 881 medlemmer, i år er det steget til 884 medlemmer. 
 
Kassereren har i fællesskab med bestyrelsen studeret, hvad den store 
medlemsnedgang sidste år har betydet for foreningens økonomi. Det vil 
fremgå, når der skal det månedlige kontingenttræk skal fastsættes 
senere på dagsordenen. 

  
  
 

 
 

Jeg vil nu se lidt på arrangementer af underholdende karakter, som vor 
idrætsforening har stået som arrangør af. 
 
Desværre ingen igen i år. 



 
Gennemgangen fortsætter med de motions- og sportsprægede 
aktiviteter. 
  
Afdelingerne beskriver de daglige aktiviteter i deres beretninger, så  
herunder vil jeg kun omtale de ”store” arrangementer TDC IF, Århus 
har deltaget i. 

 
European Company Sport Games i Salzburg, Østrig  
26.- 30. juni 2019. 
 
 
Vi havde håbet at vi skulle deltage i dette stævne, men da vi skulle 
tilmelde os endelig, var der kun 6 deltagere, som ville med, og da vi 
dermed ikke kunne stille hold i bowling, og kun et enkelt hold i 
petanque valgte vi at aflyse turen. 
 
 
 
DHL Stafetten den 22. august 2019 
 
 
Same procedure som sidste år, og alligevel ikke. 
 
Hovedbestyrelsen varetog igen i år det praktiske med tilmelding, 
bestilling af telt m.m.  
 
Vi havde igen i år valgt, at TDC skulle deltage om torsdagen. Der var 
bestilt 2 telte på samme plads som sidste år. Vi havde regnet med, at 
deltagerantallet ville være det samme som sidste år 430 deltagere, 
men da tilmeldingsfristen udløb, var der 530 deltagere, så vi måtte til 
at bestille flere hold hos Århus Motion. Det kunne heldigvis godt lade 
sig gøre. 
 
Ændringen i proceduren var uddeling af trøjer. Da Netco og Nuuday var 
blevet selvstændige selskaber den 1. juli, fik vi en henvendelse fra 
dem, at de gerne ville have, at deres deltagere skulle løbe/gå i deres 
egne designede trøjer. Den information fik vi meget sent, så alle 
trøjerne var ikke leveret til os, da vi skulle uddele dem til holdlederen 
eller en substitut. Der var heldigvis 2 dage, at vi uddelte trøjer, så de 
var ankommet til anden udleveringsdag. 
 
Det var noget mere besværligt at uddele trøjer i år, da der var 3 
forskellige slags trøjer, så vi havde valgt at pakke trøjerne til hvert hold 



inden de blev hentet. Tusind tak for hjælpen med at pakke/udlevere 
trøjer til Jesper, Hasse og Tenna. 
 
Information ud til alle deltagere fungerer fint, og så slipper holdlederen 
også selv for at sende informationen videre, og vi er sikker på, at alle 
deltagere får samme besked. 
 
Konceptet med at holdlederen eller en substitut skulle hente løbsnumre 
og trøjer i vort klublokale brugte vi atter i år, og det vil vi også gøre 
fremover.  
 
Det er dejligt, at holdlederne sørger for, at løbsnumrene og trøjerne 
bliver hentet af en substitut, hvis de selv er forhindret.  
 
Der er altid en god stemning omkring teltene, hvor man kan møde 
gamle og nuværende kollegaer til drillerier om løbetider m.m. 
 
Tak til deltagerne for at hjælpe med at rydde op i teltet inden I går 
hjem. Det var næsten ingenting, som bestyrelsen skulle rydde op  
(Der var dog et enkelt bord, som ikke kunne finde ud af at rydde op 
efter dem selv) 

 
 
 

Selvom de næste arrangementer ikke alle hører hjemme i forenings 
året 18/19 vil jeg alligevel omtale det her, da forberedelserne til dem 
foregik i det gamle foreningsår, og de er afholdt inden 
generalforsamlingen 

 
 

Marselisløb og Marseliscykelløb den 31. august og  
1. september 2019 
 
   
Marselisarrangørerne havde igen i år valgt at man løb om lørdagen og 
cyklede om søndagen.  
 
Ellers var det også samme procedure fra vor side som sidste år. 
  
Idrætsforeningen laver alt det praktiske arbejde, Personalevelfærd 
leverede trøjer til deltagerne, betaler for vores udgifter til 
arrangementerne, herunder deltagergebyr og fortæring. 
   



Vi annoncerede på skærmene i Slet og på vor hjemmeside, samt 
sendte en mail ud til de personer, som deltog sidste år, og til alle vore 
medlemmer, som vi har en mailadresse på. 
  
Tilbagegangen i deltagerantallet fortsatte desværre, trods ændringen 
at starttidspunktet for løbet.  
 
Sidste år deltog der 161 deltagere. I år endte vi på 190 deltagere, en 
fremgang på 29 deltagere. I år var tilmeldt 44 cyklister, 120 løbere og 
26 walkere. 

 
Vi serverede igen i år sandwich med flere forskellige indhold, dåseøl 
(også alkoholfri øl) til voksne og sodavand / juice til børnene.  
  
Igen i år havde et lidt mindre telt på samme plads som sidste år. 
 
Med hensyn til hjælpere til Marselis-weekenden har vi ikke behov for 
så mange hjælpere som tidligere år, så I år var det kun bestyrelsen 
som var i teltet til at hjælpe 

 
Tak for hjælpen. 
 
  

 
 
 

Telelandsstævne den 14. og 15. september 2019 i Fredericia 
 
 

Planlægningsudvalget er det samme som de foregående år med 
deltagelse fra Odense, København og Århus. 

 
Deltagerantallet til telelandsstævnet faldt desværre lidt igen. I år var 
vi 124 deltagere mod sidste års 131 deltagere.   

 
Følgende byer deltog i telelandsstævnet: Ringkøbing, København, 
Odense og Århus (61 deltagere fra Århus, mod 67 sidste år), samt 
bestyrelsen fra TDC Sport og Fritid, Jylland. 
  
Vi havde igen fodbold på programmet, men der var kun 7 deltagere, 
og da 3 af disse meldte fra inden stævnet, måtte vi aflyse fodbold. De 
resterende 4 fodboldspillere fik tilbuddet at deltage i andre 
idrætsgrene. Det gjorde 2 af dem. 

  
Bowling var igen i år den aktivitet, hvor der var flest deltagere i.  



 
Det var dejligt at se at volleyball fortsat er med på programmet 
selvom der ikke er mange tilmeldte. Husk venligst, at selvom TDC IF, 
Århus ingen volleyafdelingen har, kan man godt tilmelde sig til 
volleyball ved telelandsstævnet. 
 
Det var også godt, at fiskerne var næsten fordoblet i deltagerantallet, 
fra 8 deltagere sidste år til 14 deltagere i år. 

  
 I år havde vi igen Mountainbike på bane med på programmet. Det 

foregik i Hannerup skov på Fredericia Cykel Clubs mountainbikerute. Vi 
havde lavet en aftale med en uddannet mountainbikeinstruktør, og det 
var en god ide, da deltagere fik meget ud af det. 

 
Som sædvanlig forløb selve stævnet godt med næsten ingen fejl.  

 
Vi var meget spændte på, hvordan deltagerne ville modtage 
ændringen med at bo i Fredericia på Best Western Plus Hotel og holde 
aftenfesten i et lokale i Fredericia Idrætscenter. Det blev modtaget 
rigtig godt. Maden var rigtig god, priserne på drikkevarerne var lavere 
end tidligere år. Alt i alt var der var en god stemning hele aftenen. 

  
I år havde vi igen et orkester til at spille. Det var det gamle orkester 
”bjørnebanden” som har fået et nyt navn, som jeg ikke lige kan huske. 
De kunne få mange ud på gulvet, så det var også en succes. 
 
Tak til alle deltagere for et godt stævne. 

  
Jeg håber stadig, at alle deltagerne fra årets stævne, vil hjælpe os 
med at få endnu flere deltagere med til næste års stævne.  
Fortæl f.eks. en kollega, hvor godt stævnet er, og at de skulle prøve at 
deltage i stævnet.  

 
 

Næste år stævne bliver både stævnet og overnatning/fest igen   
afholdt i Fredericia den 12. - 13. september 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Arrangementer i næste sæson 
  

Svenskerstævne i Århus          :            i maj måned 2020. 
 
DHL-stafetten  : 20. august 2020 

 
Marselisløb og Marseliswalk : ? 

 
Marseliscykelløb  : ? 

  
Telelandstævne i Fredericia : 12. – 13. september 2020 

 
 

 
TDC Sport og Fritid, Jylland. 

   
TDC IF´s repræsentant har som sidste år været Catharina Skovdam. 

  
Og hun gør det godt for vor forening. Tak for det 

 
 

TDC Idræt 
  

Paraplyorganisation har stadig den jyske formand for TDC S&F, Janne 
Baj Rasmussen som formand.  

 
  

Foreningshuset. 
 
 

Vor repræsentant i hus udvalget har været Jesper Skjerbæk. Han 
skriver flg. 

 
Det har i det forgangene år været en masse aktivitet i huset, hvor 
mange forskellige har gjort brug af de faciliter huset har. Det er også 
rart med det ekstra liv der er kommet sammen med 
pensionsforeningerne og PC-klubben. Den øgede aktivitet betyder også 
at det ind i mellem er svært at ramme en dag som ikke allerede er 
”forhåndsbooket”, men vi forsøger og vores bookingkalender system 
fungere rimeligt ok "#$%  
 
Så er det er en del som booker køkkenet for at sidde og hygge, hvilket 
også er helt ok. Men vi skal prioritere at køkkenet altid kan bruges af 
dem som måtte have behov for køkkenfaciliteterne, ellers bliver 
køkkenet et lokale som kun kan bruges i forbindelse med 



arrangementer i fremtiden.  For resten har vi også fået et nyt køkken 
sat op, ny ovn, emhætte og nyt køleskab, tak TDC. 

 
Rengøringen af huset prioriteres stadig højt, og vi er jævnligt i dialog 
med Facility management for at sikre niveauet ikke falder. 

  
 

TDC IF’s hjemmeside 
 

Vor nye hjemmeside bliver stadig bedre, men der er stadig 
forbedringsmuligheder. 
 
Ole, Mogens og Bertel har tilrettet siden, når vi har indmeldt rettelser. 
Tusind tak for det. 
 
 
Afdelingsledere og hjælpere i TDC IF. 

  
 

Jeg vil atter i år benytte denne lejlighed til at sige tak til alle de 
frivillige afdelingsledere og hjælpere, for det kæmpe store stykke 
arbejde, de gør for at holde liv i vor idrætsforening.   

                                 
I denne sidste del af beretningen vil jeg også sige tak til alle, der har 
støttet og hjulpet TDC IF, Århus i det nu afsluttede foreningsår.  

  
Sidst, men ikke mindst vil jeg sige tak til hovedbestyrelsens 
medlemmer, for det samarbejde, vi har haft i det forgangne 
foreningsår.  
  
Som afslutning på min beretning håber og ønsker jeg, at TDC IF, 
Århus i sit daglige virke kan være med til, at vi får et godt 
arbejdsklima og en god trivsel i TDC koncernen. 
 
Idet jeg håber, at generalforsamlingen vil bidrage med konstruktiv 
kritik, ros, nye ideer og tiltag, overgiver jeg hermed beretningen til 
saglig og velvillig behandling. 

  
Finn Schacksen 
 
 
 



 
TDC Idrætsforening, Århus har følgende æresmedlemmer. 

  
  
  

Børge Bigum    udnævnt 1978 
  

Käte Olesen    udnævnt 1995 
  

Hans Rosenkrands Christiansen  udnævnt 1995 
 

Bent Grølsted    udnævnt 2004 
 

Janne Baj Rasmussen   udnævnt 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
BERETNINGER FRA AFDELINGERNE. 

 
 

Beretningen fra BADMINTON 
 

 
Endnu et år er gået på badmintonbanerne 

 
I ÅFS’ holdturnering for 2018/2019 fik vi i 1 første og 1 anden plads 
ud af 4 hold i samme række. Ud over de 4 hold fra TDC var der 2 hold 
fra Jernbanen. I år 2019/20 er der ingen turnering. Det måtte komme.  

 
Vi træner stadig i Højbjerg og der er stadig spillere der gør sit for at 
det er sjovt, at spille badminton. I skolerne i Tranbjerg Skole og 
Gammelgårdsskolen har vi ikke haft noget badminton. Vi har heller 
ikke nogen baner.  

 
Vi havde muligheden for at deltage i Firmaidræt Open 2019 den 24-
25-26 maj 2019, da det var i Århus. Desværre blev det ikke til noget 
for badminton. I 2020 foregår det den 12-13-14 juni i Århus igen. Her 
skal vi med. 

 
Så kommer vi til Telelandsstævnet den 14.-15. september 2019 i 
Fredericia. I år var der kun mig der deltog fra Århus. Jeg synes at 
Århus hænger lidt med hensyn til badminton. Håber de er med næste 
år. I år spillede og boede vi i Fredericia. Det var godt. God fest.  

 
Til slut vil jeg sige tak til alle badmintonspillerne i TDC IF. Jeg har en 
bøn. Det er at I skal deltage i vores Telelandsstævne. Ellers bliver det 
lukket ned. 
Husk det er dejligt at have en fjer på.  

 
 

Vi ses på banen 
Jan Hansen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Bowlingafdelingens årsberetning 2018/2019 
 
Året der er gået 
 
 
Lige som de foregående år, startede vi med det tilbagevendende 
Grundlovsstævne, ved Puds i Århus bowlinghal. Her var der kun 5 
bowlere der deltog, men vi var heldige at få en god gevinst med til 
klubkassen, det sørgede Bente for. 
 
 
Da sæsonen var skudt i gang igen, var der det årlige Telelandsstævne. 
Også denne gang foregik det Fredericia, som vi plejer.  Der deltog i år, 
7 af de faste bowlere fra Århus.  De damer der var med, gjorde det 
lige så godt som de plejer. Nr.1-blev Inge Andersen og nr. 2-blev 
Ghita Meldgaard. Mændene gjorde det også rigtig godt, her var det 
Carsten Ravn der blev nr. 1 og Jesper Skjerbæk blev nr. 3. Det kan vi 
da godt være tilfredse med. 
Jeg vil endnu engang opfordre til at flere deltager i Telelandsstævnet, 
som foregår d.14-15/9- 2019. Det plejer at være ret hyggeligt og med 
en lav brugerbetaling, får man virkelig noget for pengene. 
 
Vores julearrangement, foregik ligesom de andre år i Viby bowlinghal 
med 9 pins og spisning efterfølgende. Igen i år var der stor opbakning 
til arrangementet og det var lige så hyggeligt som det plejer at være. 
Tak for det til festudvalget. 
  
Firmaturneringen har vi deltaget i med 3 hold – 2 hold i mesterrækken 
og 1 hold i A-rk, lige som sidste sæson.     
TDC 1-blev nr.3 i mesterrækken  
TDC 2-blev nr.4 i mesterrækken  
TDC 3-blev nr.2 i A-rk 
Tillykke med det alle sammen, godt gået. 
 
Vi plejer jo at deltage i DM for firmabowlere, det gjorde vi også, det er 
blot blevet omdøbt til Aarhus Open. Vi var 12 der deltog og vi spillede 
over forventning. Vi tog faktisk alle de gode placeringer – både 1.-2.-
3. og 4.pladser, i både hold, mix, double og single. Hvis i meget gerne 
vil se resultaterne, kan de findes på Dansk Firmasports hjemmeside. 
 
Igen i år, afholdes der klubmesterskab. Desværre bliver vi ikke så 
mange til klubmesterskabet, så derfor har jeg valgt at afholde 
klubmesterskabet, sammen med afdelingsmødet, denne gang i 
bowlinghallen. 
Stort tillykke til Ghita og Lars. 



 
De højeste serier i løbet af året, under træningen plejer jo at få deres 
navn på vores vandrepokal. I år blev det Anne for damerne med 236 
kegler og for herrerne er det Lars med 242 kegler.  
Jeg har tænkt mig fremadrettet, at nævne den bowler, der i løbet af 
sæsonen har spillet flest serier. 
I år er det Poul, med 89 serier. Det må siges at være en stabil spiller 
og lidt af en bedrift, da Poul jo er den ældste i bowlingafd.  
  
Nærmere info om opstartsdato efter ferien følger. 
 
Til sidst en tak til festudvalget (Ole og Kim) og spilleudvalget  
(Carsten og Jesper) for indsatsen.  
  
 
På bowlingafdelingens vegne 

  Lars Nielsen 
 
 
 
 
 
 

Årsberetning for TDC cykelafdeling 2019 
 

Der er ca. 40 aktive cykelryttere i afdelingen, og vi har i år været 
tilmeldt ca. 12. cykelløb, med 5-12 mands deltagelse i hvert enkelt 
løb. Vi deltog i Bakkeløbet, Coast to coast, Nordstjerneløbet, 
Danmarks højeste, Grejsdalsløbet, Hærvejsløbet, Mols Bjerge Grand 
prix, Mors rundt, Rundt om Rold, Silkeborg MTB, Marselisløbet og TST 
Langelinieløbet. 
Der er stadig spinning i egne lokaler i Motionscentret i Slet og med 
egen instruktør, det er altid muligt at tilmelde sig via hjemmesiden. 

 
Det forventes, at vi også tilmelder os de samme cykelløb i 2020.   

 
Nye indslag til cykelafdelingen er meget velkomne til Flemming Nybro, 
tlf. 21457761, mail: nybro@privat.dk 

 
Vi træner hver tirsdag og torsdag kl. 17.00 og søndage kl. 10.00 fra 
det hvide hus på Sletvej 14 i perioden 1. april – 1. oktober. Alle er 
velkomne. I vinterhalvåret aftales turene pr. tlf. 

 
Jeg vil gerne rette en stor tak til de løbsansvarlige. Uden dem, ingen 
cykelløb. 



 
Det indskærpes, at TDC Idræt giver 250 kr. i tilskud pr. deltager pr. 
cykelløb. Betaling for deltagelse udover de 250 kr. er for egen 
regning. Hvordan vi gør det praktisk muligt, bliver drøftet på 
opstartsmøde i cykelafdeling i januar/februar. Dato og invitation 
følger. 

 
 

Med venlig hilsen 
Flemming Nybro, 
formand 

 
 
 
 
 
 

Beretning Fiskeri 2019 

 

 

Fiskeklubben er en samling af trofaste deltagere der med lystfiskeri 
som fælles interesse, har et påskud for at komme hjemme fra i ny og 
næ. Vi undrer os over at der ikke er flere der bliver grebet af, at det at 
gå ude i naturen og opleve årstidernes skiften, ikke appellere til flere, 
at Facebook- Twitter og andre ”Fake” samlingssteder trækker i især 
ungdommen er foruroligende. Men lad det ligge, så har vi andre jo 
mere plads. 

I sæsonen hvor de forskellige fiskearter invaderer vores kyster, er vi 
at finde derude et sted, som klub eller som solo der fisker ” min 
hemmelige plads”. Vi vil fremhæve hornfisken som en sikker tur fisk, 
som kan fanges af alle der ejer en fiskestang. Silden er også ”sikker” 
makreller osv. Lyt til de andre i klubben eller tjek nettet. ”Ikke fangst 
nettet---nød” 

Som klub kysttur 5-6-7/april i år havde vi base på Sølystgård på 
Helgenæs. Vi fiskede intenst rundt på kysterne, men kun få og små 
havørreder ville lege med. Vejret var ellers perfekt til kystfiskeri. 

Hornfisketur til Fornæs ved Grenå 25/5. 30 hornfisk blev nakket, 
hvilket er rigeligt da de jo også skal renses. 

Årets Telelandsstævne var deltagermæssigt en succes, for fiskeri var 
14 tilmeldt, men en fra København meldte fra, da hun så hvem han 



var oppe imod. Vi 13 havde en hyggelig dag ved ” Nebbebølle put`n 
Take ”. Der blev i alt fanget 5 fisk som blev foræret til en dreng der 
blev meget glad, moderen måske knapt så meget. 

Vores årlige putkonkurrence er også et hit, Harlev Put`n Take lagde 
vand til. 6 fisk blev fanget. Karin Jacobsen vandt hvilket igen viser at 
lystfiskeri er for alle, og godt for det. Vandrepokalen pryder nu 
kaminhylden hos hende. 

Vi har også båden ved Silistria, den bliver desværre ikke brugt hvilket 
er et problem. Der er en del der skal gøres ved trækspillet og pladsen 
i øvrigt, før den er brugbar, vi i klubben kan ikke finde nogen der vil 
bruge tid på den.   

Vi er nu krybet i læ i klublokalet hvor vi nu snakker fiskeri og politik og 
alt andet.      

 

På fiskeklubbens vegne  
Leo Andreasen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beretning fra FODBOLD 
 

    
    

  
        

  
Igen i år har der været en lille tilgang af nye medlemmer til 
fodboldafdelingen. 

 



På TDC idrætsforeningens hjemmeside kan der søges informationer 
om kontaktpersoner til fodbold. Adressen er: http://www.tdc-if-
aarhus.dk/ 

 
Til landsstævnet i Fredericia blev det ikke til noget fodbold i år, da 
spillerne faldte fra i sidste øjeblik. Det var dog som altid en sjov og 
hyggelig tur sammen med kollager fra hele landet.  

 
Vi har haft et herrehold tilmeldt Århus firmasport fodbold både ude og 
inde. Flere er velkomne til at have et hold. Find en holdleder som kan 
stå for holdet og kontakt mig, så sørger jeg for tilmelding. 

 
Vi er godt i gang med indendørs fodbold ude i Vejlby Risskov hallen. Vi 
spiller hver søndag fra kl. 17.30 – 19.00. Der spilles i hal 4 frem til 
april måned 2020. Alle skal være velkomne til at komme ud og spille. 
Ved spørgsmål kan Mark Peitersen kontaktes. 

 
Det næste års tid vil det være min opgave, at få udbredt et større 
kendskab til fodboldafdelingens mange aktiviteter, så vi kan blive 
endnu flere spillere i afdelingen. Vi mangler nogle unge mennesker til 
vores aktiviteter samt ikke mindst til det årlige landsstævne. Husk og 
tag fat i din sidemand og tag ham med til fodbold, så vi igen kan blive 
aktive året rundt. 

 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Carsten Smitt 
Fodboldformand 

 
 
 

 
Beretning fra MOTIONSAFDELINGEN 

 
 

Formandsberetning Motionsløb - 2019   
  

Afholdte løb 

Vi har som udgangspunkt udbudt de samme løb som de tidligere år, 
og det virker som et passende udbud. Antallet af tilmeldte til de 



enkelte løb i perioden april 2019 til og med oktober 2019 er faldet en 
lille smule i forhold til sidste år fra 458 deltagende til 392 deltagende, 
og det forventes at være faldende set over hele perioden april 2019 - 
april 2020.  

I foråret var det igen Royal Run, der bliver årets helt store "vinder", 
denne gang med 77 deltagere. Ellers har det været kvindeløbene, 
Bestseller og Ree Park, der er mest interesse for. Nu kommer perioden 
med alle vinterløbene, som allerede nu har en del tilmeldte.  

 

 

Udbuddet nu og i fremtiden 

Vi har efterhånden lagt os fast på hvilke løb vi udbyder i TDC, og det 
vil blive vendt igen til foråret hvordan vi fremadrettet skal køre det. 
Det kunne være en mulighed at man som medlem fik tilskud til max 
5-8 løb om året, at TDC kun tilbyder de 15 mest efterspurgte løb om 
året, at vi fortsætter som hidtil. Vi er åben for muligheder og ideer til 
andet setup er meget velkomne. 

Nyt tøj til løbere 

Det har været med stor succes at der er delt tøj ud til de løbere i TDC, 
der har deltaget i mere end 3 løb. Ind til videre har 53 medlemmer 
fået udleveret tøj. Forventer at dele ud igen så snart der er nye tights 
på lager.  

/Tenna R. Skjerbæk 

Formand for Motionsløb 
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Beretning fra MOTIONSCENTERET 2019 
  
  
 
 

Per 1 oktober var der 545 medlemmer mod 578 medlemmer sidste år. 
Tendensen er desværre den samme som de seneste 3-4 år, et vigende 
medlemstal. 

 
 

Aktiviteter og nyanskaffelser 2019  
Der har ikke været nyanskaffelser i det forgangne år. Aktiviteten har 
været på et minimum. En væsentlig årsag hertil er mit ufrivillige 
fravær på grund af sygdom. 

 
Spinning: 
Der er stadig gang i spinning-holdne, der køres med max belastning 
på de 3 instruktører vi har, hvorfor vi søger medlemmer der kunne 
have interesse i at blive spinninginstruktør. De er lavet opslag på TDC 
sociale medie Workplace, der er Facebook for Virksomheder, lige som 
der er sendt mail ud til samtlige medlemmer, så vi når ud til et 
bredest muligt antal personer. Et medlem har vist interesse og har 
haft samtale med de øvrige instruktører. Han vil rigtig gerne prøve 
kræfter med instruktørtjansen, så vi ser frem til han bliver klar til at 
hjælpe med at tage hold. Planen er at han skal på DGI 
spinninginstruktør kursus i februar 2020 

  
CrossGym: 
Der er pt. Ingen instruktør, også her mangler vi frivillige der kan have 
interesse i at stå for holdtræning og være ansvarlig for CrossGym 
lokalet. Det er næsten færdigt. Der mangler nogle finesser, ringe og et 
klatretov, før vi kan sige vi er i mål med indretningen. 

 
Instruktører:  
I alt er vi: 3 Spinning instruktører og 4 Fitness instruktører. Der er 
ikke meget bud efter instruktører i Motionscenteret. De unge 
mennesker er selvhjulpne, og ønsker ikke man blander sig. De kender 
en som har hjulpet dem i gang. Desværre ser vi ofte fejl træning, hvor 
medlemmet ikke får maksimalt udbytte af træningen, på grund af den 
"bedre viden" som de mener de har. Selvfølgelig er bevægelse bedre 
end ingen aktivitet, men man kan dog komme galt af sted hvis man 
ikke er meget opmærksom på hvordan øvelserne skal udføres. Det er 
ikke de lette vægte de starter med. 

 
Medhjælpere: 



Orla Rafn og John Jensen har i lighed med sidste år hjulpet med, at 
servicere maskinerne, hvilket har været en rigtig stor hjælp for mig. 
Tak til alle der har ydet en frivillig indsats i Motionscenteret. Berit og 
Jette har ikke haft meget at lave i de forgangne år. 

 
 
Afd. formand 
Casper Johnsen 
 

 
 

Beretning fra SENIORBOWLER 
  

Senior Bowlings Beretning 2019 
Vi sluttede året 2018 med en dejlig julefrokost som 2 af vores dygtige 
damer arrangerede til stor tilfredshed for alle. Tak til dem.   
Som vanlig holdt vi generalforsamling med valg til bestyrelsen. 
Niels Otto Mortensen:   Formand 
Grethe Bundgaard:  Kasserer 
Finn Jensen:  Bestyrelsesmedlem 
Alle blev genvalgt. 
Første træningsdag efter nytår var mandag 7-1-19.   
Vi har 12-13 baner som alle er i brug, nogle med 3 spillere. 
Vi er P.T. 34 medlemmer 
Vi har desværre mistet et par spillere i årets løb. 

Vi træner mandag fra 13-14. I Viby 
Vi havde Silkeborg/ Viborg på besøg, og det var som sædvanligt meget 
hyggeligt. Det sportslige, var det vist Århus, som var mest tilfreds med. 
Vi havde sørget for, at der var lidt præmier. Alt i alt en dejlig dag og 
alle var tilfredse.  
Sidste træning er den 9-12-19. Vi starter op igen med træningen, den 
13-01-20  
Seniorbowling afdelingen vil gerne have flere medlemmer. Kom og prøv 
en mandag, vi skal nok hjælpe alle med at komme i gang, vi hygger os 
på banerne. 
Som afslutning på året holder vi en juleafslutning 9-12-19 efter 
træningen. 
Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingen med håb om 
saglig behandling. 
 
Med sportslig hilsen. 

PBV    
Niels-Otto Mortensen 

   Formand for seniorafdeling 
 
 



 
 
 
          Beretning fra SKYDNING 
 
 Skydeafdelingen er desværre stadig sat i bero. 
 

Af hensyn til våbentilladelse til forenings våben og adgang til 
skydebanen, står Jesper Skjerbæk fra bestyrelsen som 
afdelingsformand for skydning overfor politimyndighederne.  

 
 

 
Beretning fra SVØMNING 

 
 
 

Beretning fra Svømmeafdelingen 
Antallet af tilmeldte svømmere i afdelingen har stort set ikke ændret 
sig de seneste år. 
Der har været lidt udskiftning, nogle ny er kommet til og nogen har 
meldt fra. 
Ingen henvendelser om problemer så det har været en fin sæson. 

 
  

Venlig hilsen 
Anders Riis :-) 
TDC IF - Svømning 

 
 

Beretning fra TENNIS 
 
 
 

Ingen beretning modtaget 
 
 

 
 

 
  
 

 


