
Formandens beretning 
 
Da det er min sidste beretning for klubben, så vil der bl.a. være et tilbageblik over klubbens 
udvikling 
 
2013 var året hvor klubben stabiliserede sin økonomi, efter en del år med store investeringer i 
udstyr, var det nu tid til at nedbringe gælden, og det lykkedes, klubben havde ved årsskiftet en 
bankbeholdning på 11.189,13 kr. og er dermed gældfrie. 
Medlemstallet er det højeste i de sidste 8 år, til trods for at der indenfor vægttræning er kommet 
flere konkurrenter i nærområdet, motionscenter i hhv. Spjald og Vorgod-barde, samt hallens 
motionscenter. Men Videbæk styrkesport er primært for træning med frie vægte, derfor tiltrækker vi 
et bestemt klientel, og ja, til et enormt billigt kontingent. 
 
Vort årlige stævne Videbæk Cup har et stigende antal deltagere, i 2013 var over 40 tilmeldte fra 
hele landet. 
DM bænkpres måtte vi desværre afgive, da det er for svært at skaffe frivillige hjælpere til 
afviklingen. Det ville være godt hvis vi igen kan afholde store forbundsstævner, det er god PR for 
byen og kommunen. 
 
Klubben har i de sidste 8 år afholdt 1 Jysk mesterskab i bænkpres, 1 Dansk mesterskab i 3 kamp,  
3 Danske mesterskaber i bænkpres, 3 divisionsstævner, 3 Videbæk Cup, 2 breddediplomstævner. 
Derudover har vi deltaget i flere festuger med arrangementet Videbæks stærkeste dreng/pige. 
 
Klubben fik sine første Danske mestre i styrkeløft i 2008, Martin Laugesen og jeg var til DM i 3 
kamp i Aalborg og blev begge Danske mestre i hver vor kategori, siden har klubben haft utroligt 
mange flotte stævneresultater i styrkeløft, mange Danske mestre og rekorder, bedste resultater 
opnåede Lasse Ahrendsen, som sidst blev juniorverdensmester i dødløft. 
 
For få år siden blev klubben Videbæk karate og kickboxing en del af Videbæk styrkesport, vi gik 
fra leje på timebasis over til fuldtidsleje af bokselokalet, så vi kunne indrette lokalet, som vi ville. 
Nu tilbyder vi boksning og bodycross og har ikke længere karate eller kickboxning, men der er 
ledige timer til, hvis der skulle være behov for nye aktiviteter der. 
Bokselokalet er vel det bedste træningslokale i hele kommunen til denne form for kampsport, så nu 
er det spændende, om vi får boksere i kamp i fremtiden. 
 
Fremtiden, ja mulighederne er åbne for den nye bestyrelse, klubben har gode lokaler, masser af 
udstyr, medlemsfremgang og en sund økonomi,  så jeg ønsker klubben al mulig held i fremtiden. 
 
Jørgen Krog 
 
 
 


