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Så er der gået endnu et år i forening A-Team. Det har været et rigtig godt
år med mange aktive medlemmer. Vi har nu efterhånden fundet vores faste
rutiner i forhold til aktiviteter, og medlemstallet stiger hvert år, så det er jo
fantastisk.

Sponsorer
Vi er stadig meget heldige at have en stor gruppe sponsorer, der støtte op
om vores forening. Flere af dem har været med fra begyndelsen, og nye er
kommet til.
I 2018 havde vi følgende sponsorer:

En kæmpe tak til dem alle.

Sparta
Og vi er også så heldige, at vores fine aftale med Sparta fortsatte i 2018.
De leverer gratis startnumre til vores medlemmer til de Spartaløb, som
bestyrelsen udvælger som fokusløb. Vi er rigtig glade for Spartas måde at
arrangere og afholde løb på. Der er bare styr på det hele, og det er
noget, der er meget vigtigt for vores medlemmer.

I 2018 gav Sparta os 101 startnumre, hvilket svarer til ca. 14.000 kr.

Også en kæmpe tak til dem.

Fokusløb
Udover Spartaløbene har vi haft et par andre fokusløb i kalenderen også.
Det er lidt forskelligt fra år til år, hvilke øvrige fokusløb, bestyrelsen
udvælger. Vi forsøger at finde nogle, der er meget autisme/ADHD venlige,
og hvor der er flere forskellige distancer og også gerne mindst et, hvor der
er børneløb og walk.

Vi arbejder fortsat på at få flere A-Team’ere på Fyn og i Jylland med til
løb. Vi forsøgte os med endnu et løb i Jylland i 2018, men det måtte
desværre aflyses pga for få tilmeldte. Vi håber fortsat på at kunne finde
nogle tovholdere i Jylland og på Fyn, så det bliver muligt på sigt at have
fokusløb rundt om i landet.

Royal Run
I 2018 blev vores kronprins 50 år, hvilket blev fejret med Royal Run rundt
om i landet. Det var ikke et af vores fokusløb, men selvfølgelig skulle ATeam være med. Vi blev repræsenteret i alle byerne (Aalborg, Aarhus,
Esbjerg, Odense og København). Det var en fantastisk oplevelse.

Tæl aktive minutter
Vi har på sædvanligvis også afholdt “Tæl aktive minutter” events i 2018,
fem i alt, hvor en masse A-Team’ere landet over har lavet mange forskellige
aktiviteter - ialt samlet set i 51.798 minutter. Det er både børn, unge,
voksne og ældre, der deltager. Det er så sejt. Vi har udloddet forskellige
præmier bla. nogle store bamser, som var et kæmpehit, men også
biografbilletter og A-Team trøjer. Vi synes, det er sådan en god måde at
“være sammen” på, og alle kan deltage.

A-Team Løbet
Vores eget løb, A-Teamløbet løb af stablen i Amager Strandpark den 25.
august, hvor 51 deltagere stod klar ved startlinjen. Der blev løbet, gået,
cyklet og løbet på løbehjul.

Vi var så heldige at have en masse fantastiske frivillige hjælpere, som var
med til at gøre det til en dejlig oplevelse for alle.

De sidste par år har vi forsøgt at arrangere et tilsvarende løb i Jylland, men
har desværre måtte opgive pga. for få tilmeldte. Vi forsøgte også at
arrangere et i foråret 18 i Amager Strandpark, men der var ikke nok
tilmeldte. Vi har derfor indtil videre besluttet, at vi holder fast i det på
Amager i august.

A-Team’s fødselsdag
A-Team blev 4 år i oktober 2018, som traditionen tro blev fejret til
Eremitageløbet (da det var det første løb, vi havde A-Team løbere med i).
Vi var som sædvanlig heldige med vejret, og den obligatoriske kagemand
var med og blev nydt,

og så blev der løbet Eremitageløb.

Som noget nyt, afholdt vi et “Tæl aktive minutter” event samme dag, så alle
vores medlemmer havde mulighed for at være med til at fejre vores
fødselsdag.

Nytårsløbet
Nytårsløbet var igen det løb, hvor der var flest A-Team’ere tilmeldt (33).
Det er blevet så hyggelig en tradition, så den fortsætter vi selvfølgelig med.
Æresmedlem
Aage Sinkbæk blev i 2018 det første æresmedlem af foreningen.

Nominering
Kathrine Felland Gunnløgsson, som er næstformand i A-Team havde i al
hemmelighed nomineret mig (Anne Skov Jensen) til prisen “Fantastiske

frivillige”, som uddeles hvert år for at sætte fokus på og hylde frivilligt
foreningsarbejdearbejde.
Bag prisen står Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Coop, Røde Kors
og Roskilde Festival.
I A-Team er vi alle frivillige, så nomineringen var i mine øjne til hele vores
dejlige forening. 207 blev nomineret, og vi var sørme blandt de 10
finalister.

Jeg blev inviteret til fin prisoverrækkelsesfest hos Kræftens bekæmpelse. Vi
fik ikke prisen, men det var en meget stor ære, at jurien havde udvalgt ATeam som finalist. Vi fik sådan nogle søde ord med på vejen.

Medlemsstatus
Der er 230 medlemmer i foreningen - 190 voksne og 40 børn
Der er 80 medlemmer med autisme eller/og ADHD.
1 fra Færøerne, 42 fra Jylland, 5 fra Fyn og 182 fra Sjælland.
På Facebook har vi 437 medlemmer i gruppen og 553 følgere på FB siden.
Dette var årets beretning. Vi glæder os rigtig meget til alle aktiviteterne i
2019.

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Tak til sponsorerne for deres store opbakning.
Tak til Sparta for alle startnumrene.
Tak til revisor Jane Nielsen.
Og ikke mindst en stor tak til alle de øvrige frivillige, der har hjulpet
igennem året.

Anne Skov Jensen
Formand

