
 
 
 
 

HAMMEL GF LØB & MOTION 
 

1 
 

Generalforsamling i Hammel GF Løb & Motion torsdag den 20. februar 2014  kl. 19.00 

Årsberetning 2013-2014 

Der er nu gået godt et år siden sidste generalforsamling den 26. februar 2013. Vores medlemstal er 
på 194 medlemmer, og det er nogenlunde status quo i forhold til sidste år.  
 
Bestyrelsen i Hammel GF Løb og Motion har det sidste år bestået af Ina Bliksted, Pia Meldgaard, 
Flemming Jensen, Ed Bervoets og undertegnede. Flemming Jensen, Ed Bervoets og jeg selv er alle 
på valg i år.  
Charlotte Fangel er kasserer uden for bestyrelsen, deltager i samtlige bestyrelsesmøder, og ønsker 
at fortsætte 1 år mere. Tak for det.  
Vores suppleanter Gert Frøslev og Lars Vilhelmsen er begge på valg.  
 
Traditionen tro startede vi den årlige sæson op primo april 2013, hvor der igen i år var flere 
forskellige tilbud for at kunne imødekomme de mange forskellige behov fra både gamle som nye 
medlemmer.  
Vi har en ivrig og kompetent trænerstab, der med tilpas seriøsitet og professionalisme varetager 
træningen af både begyndere, let øvede og øvede løbere.  
Med officielle træningsdage både tirsdag, onsdag og søndag er vi en aktiv løbeklub der både med 
vores uddannede træneres kompetencer og en rigtig god social kultur, er gode til at møde mange 
løbere på forskellige niveauer samt tage godt i mod nye, der ønsker at komme i gang.  
 
Ud over vores daglige træning, har vi i 2013 også tilbudt 5 gratis motionsløb til klubbens medlemmer. 
 
April:   Skvæt Skovløb  Deltagerantal 12 
Maj:   Silkeborgløbet  Deltagerantal 32 
Juni:  Jyske Bank Løbet ( Hinnerup) Deltagerantal 19 
August: Sparekassen KronJylland (Hadsten) Deltagerantal 23 
Oktober: Himmelbjergløbet  Deltagerantal 23 
 
I alt 109 tilmeldinger til de gratis motionsløb i 2013, hvilket svarer til 31 færre i forhold til 2012.  
Det betyder ikke at Hammel GF Løb og Motion er mindre repræsenteret til forskellige motionsløb 
både lokalt, nationalt og globalt. Hele 43 gange i løbet af 2013 havde vi løbere afsted i den røde 
HGF trøje og det gjaldt både korte, mellem, lange og sågar ekstremløbs distancer. Vi er stolte over 
at vi i Hammel GF Løb og Motion har så aktive medlemmer der ikke bare uge efter uge året rundt 
møder op til træning, men også tager ud og repræsenterer Hammel GF i forbindelse med alle mulige 
forskellige løbs-arrangementer.  
 
Stjerneløbet 2013 løb af staben den 9. april, hvor 168 løbere deltog. Det var en nedgang på blot 4 
løbere i forhold til 2012, og vi satser på at holde deltagerantallet for 2014 på status quo. Stjerneløbet 
2014 foregår den 8. april, og arbejdet med at stable arrangementet på benene har allerede været i 
gang et stykke tid.  
 
Frijsenborgløbet 2013 var et ganske særligt startskud til det årligt tilbagevendende højdepunkt i 
Hammel nemlig Hammel Hestemarked. 311 krydsede målstregen, hvilket var en anelse skuffende, 
idet vi med det nye set-up havde regnet med +400. Et nyt tiltag: ”skattejagt” med iPhone skulle lokke 
flere deltagere til, men tilmeldingen til dette var minimal. 
Det forholdsvis lave antal deltagere har givet anledning til en del hovedbrud, og den nye styregruppe 
for Frijsenborgløbet bestående af Peter Schouborg, Pia Meldgaard, Flemming Jensen og Helle 
Vinkler arbejder igen i år intenst. Det betyder at der til Frijsenborgløbet 2014 bliver genindført 
børneløb. Vi bevarer 5 og 10 km løb og som noget nyt tilbyder vi en 5 km Walk rute.  
Igen i år står Sportstiming for tidtagningen, da dette sidste år var en kæmpe lettelse for alle parter i 
forhold til både tidtagning og efterfølgende resultatliste.  
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Samarbejdet med Hammel Handel omkring Breakfast Run genoptog vi også i 2013. Her krydsede 80 
løbere den 7. april målstregen. Hammel GF Løb og Motion stod for ruteopmåling, opstilling af 
målportal, tilmelding, opvarmning, vejvisning, tidtagning og resultatliste.  
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i 2014 ikke deltager i arrangementet, da vi ønsker at bruge vores 
ressourcer optimalt på Stjerneløbet der foregår bare 2 dage efter BF-run.  
 
2013 bød også på en klubaften, hvor 33 medlemmer mødte op en mørk oktober aften for at høre 
Anne Gade fra DGI fortælle om kost og træning. Anne var bl.a inde og runde spørgsmål som: Hvad 
skal man spise og drikke før, under og efter løb. Hvor langt kan man løbe på en marsbar, og hvad er 
det der med rødbedesaft for noget? Det var en udmærket og informativ aften der også bød på kaffe, 
frugt og kage.  
Der vil i 2014 blive afholdt klubaftener i foråret og efteråret. Klubaftenen i foråret bliver den 23. april, 
og vi har inviteret Thea Storm Henriksen, som kommer og fortæller om bl.a sin gennemførsel af 11. 
Ironmans i Italien i 2013. Nærmere herom følger.  
Ligeledes har vi planer om at arrangere en workshop i stil med den vi i sin tid havde med Thomas 
Nolan. I denne omgang har vi allieret os med Stay Active i Århus. En virksomhed der bl.a laver 
løbestilsanalyser, konditionstests mv. Nærmere herom følger.  
 
Klubmesterskaberne 2013 
5 km klubmesterskaber blev afholdt den 28. juni, hvor 45 deltog i løbet. Igen i år løb Uffe Petersen 
og Inge Øster af med de fine pokaler i tiderne 18.05 og 22.30. Chresten Leth og Kristina Laursen 
blev samme aften kåret som årets løbere.  
 
I samme positive ånd fik vi ligeledes afholdt 10 km klubmesterskaber den 16. november. Her deltog 
26 løbere, og vi kunne efterfølgende kåre Lisbeth Vinther og Uffe Petersen som klubmestre 2014 på 
10 km distancen i tiderne 45.21 og 39.09. Uffe Petersen er nu indehaver af titlen Klubmester 2014 
på både 5 og 10 km distancen.  
 
I forbindelse med begge klubmesterskaber blev der traditionen tro afholdt fest om aftenen. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at takke vores festudvalg bestående af Jan Hermansen, Rie Winther, 
Bente Munk og Charlotte Fangel. I har været helt igennem fantastiske, og vi har været meget meget 
glade for de fester, som I i årenes løb har sørget så fint for. Desværre for Hammel GF Løb og Motion 
træder hele festudvalget tilbage. Det betyder at vi søger nye kræfter, så vi fortsat kan afholde vores 
traditionsfyldte fester. Alle interesserede til denne post er velkomne.  
 
Ovenstående har ikke kunnet lade sig gøre uden en masse frivillig hjælp. Derfor vil jeg gerne benytte 
lejligheden til at takke alle der har givet en hjælpende hånd i forbindelse med Stjerneløbet, 
Frijsenborgløbet, Breakfast Run, Klubmesterskaberne og ikke mindst Hammel Hestemarked.  
 
Hammel GF Løb og Motion stiller hvert år med et stort antal hjælpere til Hammel Hestemarked, og 
der vil igen i år blive brug for frivilllig hjælp både her og til den kommende koncert med Thomas 
Helmig den 5. juni. Samtidig vil der blive behov for frivillig hjælp til både Stjerneløbet og 
Frijsenborgløbet 2014. Så ved man allerede nu at JA, det vil jeg gerne hjælpe med, så send 
undertegnede en mail.  
 
Ny sæson 2014. Hammel GF Løb og motions sæson starter op igen den 2. april 2014. Igen i år vil 

det være muligt at tilmelde sig forskellige hold alt efter niveau, og der vil på hvert hold være tilknyttet 

en eller flere trænere. Vi har p.t. 8 aktive uddannede trænere samt 1 hjælpetræner, og dette 2 færre 

end i 2013, hvor vi desværre måtte sige farvel til 2 ildsjæle, der gennem årene har gjort en kæmpe 

træningsmæssig indsats for Hammel GF løb og motion. En kæmpe stor tak skal lyde til Arne 

Nygaard og Pia Laursen for deres enorme engagement og passionerede tilgang til træningen af 

mange mange nybegyndere de sidste mange år. Vi ønsker jer alt mulig held og lykke fremover.  
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Vi fortsætter med træningsdagene tirsdag, onsdag og søndag i 2014. Søndagstræningen har altid 

været dedikeret til socialt løb, men der har det sidste stykke tid været en del forvirring omkring 

begrebet socialt løb, og det har afstedkommet nogen muren i krogene. Bestyrelsen har valgt at tage 

dette alvorligt, og vil derfor forsøge at indføre løb i fartgrupper om søndagen, så alle føler at de kan 

følge med.  

Ligeledes har bestyrelsen talt om at indføre større dialog mellem bestyrelse og medlemmer. Dette 

for at have fingeren mere på pulsen i forhold til, hvad man egentlig som medlem af Hammel GF Løb 

og Motion ønsker, for at det er en god oplevelse at komme i klubben. Derfor vil bestyrelsen gerne 

opfordre til, at man som medlem skriver til bestyrelsen, hvis man har bemærkninger til 

træningsformen, ønsker til særlige arrangementer, forslag til nye tiltag m.v. Vi vil gerne fremstå som 

en åben klub, der lytter og tager vores medlemmer alvorligt.  

Dette leder mig videre til det overskud der kom ud af Hammel Hestemarked 2013. Som bekendt 

overgik Hammel Hestemarked i 2013 100% til Hammel GF, og 2013 blev et af de bedste år i 

Hestemarkedets historie. Konsekvensen af dette blev et stort overskud som bl.a er fordelt imellem 

Hammel GF´s forskellige afdelinger. Løb og Motion har således fået 12.000,- kroner, og disse penge 

skal synligt bruges til noget der kommer afdelingens medlemmer til gode. Der vil bl.a blive brugt 

penge på ovennævnte workshop. Har du som medlem et godt forslag til, hvad vi elles kan bruge 

disse penge til, modtager vi meget gerne dette på hvinkler@hotmail.com.  

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for den gode indsats i det forgangne år. Tak for et rigtig godt 

samarbejde. En særlig tak skal desuden lyde til følgende personer uden for bestyrelsen: 

- Vores kasserer Charlotte Fangel.  

- Trænere og hjælpetrænere der har brugt masser af tid og energi på at motivere og coache 

løbere på alle niveauer.   
- Vores utrættelige Web Master Jørgen Langager. 
- Vores desværre afgående festudvalg som sørgede for at vi har haft to dejlige og hyggelige 

aftener i juni og november.  
- Styregruppen i forbindelse med Frijsenborgløbet 2013. Peter Schouborg, Lars Poulsen, Per 

Øster og Flemming Jensen.  
- Lisbeth Vinther der i 2013 igen skaffede x-antal frivillige hjælpere til Hammel Hestemarked. 

Dette var ordene 

Helle Vinkler 

Hammel GF Løb og Motion 
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