HLK-beretning 2019
Hvad er der sket det sidste år
Første år med ny formand. I mangel af bedre blev jeg valgt. Det har været et spændende år og jeg føler
stadig det er en opgave jeg er ved at lære. Heldigvis er vi en klub som løfter i flok, så det langt fra hviler på
mig alene.
Vi ligger en lille smule under tidligere år med 112 medlemmer. Det er stadig et fint tal men vi bør overveje
hvad det skyldes at tallet er faldet. Om det noget som vi aktivt kan påvirke.
Vi har efter mit eget forslag sidste år udnævnt Benjamin Martinsen Neuert til næstformand.
På løbsfronten har der været lidt roligere end 2017. Vi har ikke haft motorvejsløbende, som trak mange
ressourcer på flere af vores medlemmer.
Det er også første år efter vi har skudt Fuglsang Sø Rundt til pause. Det har givet os en mulighed for at
puste ud i det tidsrum og så lade batterierne op efter sommerferien til efteråret.
Vi havde for 6. gang Femina kvindeløbet. Med deltagerrekord på 2500 tilmeldinger og ca. 2400 fremmødte
kun overgået af København (Fordelt over 2 dage). Det kan vi roligt være godt tilfredse med. Dagen var
begunstiget af usædvanligt varmt og solrigt vejr. Der var et nyt firma til at afvikle arrangementer og de
startede godt. Men vi må konstatere at som dagen skred frem var det præget at lidt for mange hovsa
løsninger. I år er Viborg blevet tilføjet til karavanen. Men de er der 2 uger før. Så det er svært at sige hvad
det har af konsekvenser.
Så havde vi nogle hjælpere ude for at hjælpe ved Garmin Challenge. Vi havde både folk til at modtage poser
efter svømningen ved Fuglsang sø. Samt en håndfuld til at hjælpe inde på markedspladsen i skiftezonen
mellem cykling og løb. En dag hvor jeg tror alle frivillige hyggede sig på trods af nogle
organiseringsvanskeligheder. Det var primært ude ved søen. Men så er det godt at vi stillede med
handlekraftige folk som løste opgaven.
Efter en tiltrængt sommerferie begyndte arbejdet med Nytårsløbets 30-års jubilæum. Der var en
brainstorm i foråret, hvordan vi kan løfte et kvalitetsarrangement yderligere. Der blev nævnt mange
spændende ting. Nogle mere realistiske end andre. Der blev ændret markant i vores setup. Ikke alene er
det hele samlet i samme hal. Men vi har nu også mål i Hallen. Der er blevet lavet nye ruter. Så der nu er
5km, 10km og halvmarathon. Halvmarathon med 2 runder så de løber igennem hallen første gang og
slutter indenfor anden gang, ligesom 5 og 10km gør det. Det blev en stor succes med markant fremgang i
forhold til de sidste par år. Det håber vi gentager sig igen næste år. Vi kan derfor ikke understrege hvor
vigtigt det er at vi har hjælpere til vores løb. Det er i høj grad pga. Femina og Nytårsløbet at vi ikke har
justeret på kontingentet siden klubbens start. Og samtidig kan tilbyde de goder vi har.

Vi har fået gang i nyt klubtøj i samarbejde med Sport24. Det fremgår også af vores regnskab. Da klubben
valgte at støtte op om en større bestilling henover sommeren. Det gav lidt udfordringer inden det hele var

udleveret. Men det må siges at være umagen værd. Vi har med tights, trøjer og nye jakker i mærket Fusion,
fået noget tøj med markant mere synlighed. Hvordan man skaffer sig det nye klubtøj, kan man se på
opslagstavlen. Vi sælger også stadig af det gamle tøj, hvor vi har både t-shirts, strømper og den gamle jakke
til billige penge. Naturligvis også vores singlet.
Vi har fået uddannet en ny trafikofficial. Jørgen Kristensen
I den daglig drift skal nævnes at:
Hjemmesiden bliver kørt sikkert af Gert. Her kan man nemt komme ind og se seneste nyt. Både af
arrangementer, resultater, træningsplaner osv.
Der er styr træningen når Jørgen trofast står og giver meddelelser ude på banen og fordeler folk på de
enkelte distancer. Der er mange som bidrager til at være ansvarlig for en rute og det giver en ro at der
bliver bakket op om hinanden hvis nogen bliver ramt af afbud. Stor tak til alle involverede. Ikke mindst
Jørgen som stilsikkert trækker i trådene.
Bagefter finder vi som altid Knud Aage i baren og skænker vand og frugt. Det er et uvurderligt punkt som vi
alle ser frem til efter træning.
Vi har fået gang i klubaftener igen efter en lille pause. Der er kommet flere igen. Men jeg kan kun opfordre
til man kommer ind til en brød og får en sludder for sladder den sidste mandag i måneden. Her kommer vi
også med nyheder såfremt der er noget af dem.
Der blev holdt sommerafslutning hvor der blev grillet pølser til stor tilfredshed for alle fremmødte.
Vi har haft en Julefrokost som var en succes med større tilslutning end de sidste par år. Jo flere jo bedre.
Vi har været med på sundhedsmessen på biblioteket med 5 mand
Til sidst har vi haft 8 mand afsted til Dansk Top Prisen. Til uddeling af flyers.

Sportslige præstationer
Vores medlemmer har vanen tro været land og rige rundt og udenlands for den sags skyld. og deltaget i et
væld af motionsløb med et utal af fine resultater. Det har både ført til personlige sejre og samlede sejre.
Jesper faurschou har vundet individuel guld for M35 DM 10km, DM Lang Cross, DM kort Cross DM
marathon.
Sølv ved DM inde 3000m. Sølv ved DM marathon Bronze samlet til DM kort Cross
Han har repræsenteret Danmark ved VM halvmarathon i Sevilla
Kirstine Futterup vandt individuelt guld ved DM Kort Cross 40-44år ’17/18
Morten Futterup vandt individuelt sølv ved DM kort Cross 40-44år ’17/18

Hold guld M35 ved DM 10km (Jesper Faurschou, Stefan Klausen, Henrik Aaling)
Hold Sølv M40 ved DM 10km (Mads Harder, Troels Brøndum, Morten Futterup)
Hold Guld M40 ved DM kort Cross (Mads Harder, Troels Brøndum, Morten Futterup) 17/18
Hold guld i Masters klassen ved DM kort Cross (Mads Harder, Morten Futterup, Frank Løvendah) 17/18
Hold Bronze samlet ved DM kort Cross (Jesper Faurschou, Magnus Dewett, Anders Bonde)
Hamborg Marathon vinder af holdkonkurrencen (uofficielt) (Jesper Faurschou, Anders Bukhave, Mads
Harder)
Hold Guld ved DM Marathon (Jesper Faurschou, Stefan Klausen, Søren Plashøj)
Hidtil bedste hold resultat til 18x1km stafet med en 2. plads 18/19
Hold sejr i 4. runde i Cross nationals 18/19
Samlet 2. plads i holdkonkurrencen i Cross Nationals ’18/19

Hvad skal der ske
Ud over vores faste arrangementer skal vi:
Deltage i stafet for livet?
Afholde Femina Kvindeløbet (3. juni)
Hjælpe ved Challenge Herning (8. juni)
Afholde Sydbank Nytårsløbet i samarbejde med Snejbjerg Motion (31. dec.)
Vi er med på sundhedsmessen igen i 2020
Vi skal forsøge at udbrede kendskabet til klubben. Snakke med venner og bekendte i vores omgangskreds
som er løbeinteresseret. Fortælle dem hvad det er vi kan tilbyde som klub.

