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Generalforsamling i Hammel GF Løb & Motion tirsdag den 26. februar 2013  kl. 19.00 

Formandens beretning 

Den 21. februar sidste år havde vi vores årlige generalforsamling i Løb & Motion. Per Øster 

og Henrik Rolsted forlod bestyrelsen og istedet blev Pia Meldgaard og Flemming Jensen 

valgt ind som nye medlemmer. Charlotte Fangel fortsatte som kassserer uden for 

bestyrelsen.  

HGF Løb og Motion fik også i 2012 et æresmedlem. Peter Schouborg blev ved HGF´s 

hovedgeneralforsamling den 23. maj udnævnt til æresmedlem. Endnu engang tillykke med 

den flotte titel, som du om nogen har fortjent Peter.  

Vi er lige nu 191 medlemmer i Løb & Motion. En nedgang i forhold til sidste år på godt 65 

medlemmer.  

Den årlige sæsonstart blev skudt igang den 28. marts, hvor grønt og blåt hold blev mødt af 

ivrige trænere. Der blev vanligt taget godt hånd om de fremmødte der foråret og sommeren 

over ”lærte” at løbe fra 0-5 km og fra 5-10 km. Ligeledes blev der taget fat på både rødt og 

sort hold, der med kyndige hænder blev ”tæsket” igennem kvalitetstræning tirsdag efter 

tirsdag.  

Vi har i 2012 udklækket 2 nye trænere (Ina og Sanne)der har fulgt DGI 

uddannelsesprogram. Vi er nu i alt 9 løbetrænere i HGF Løb & Motion. Fokus i 2013 er qua 

det faldende medlemstal at fastholde vore medlemmer. Det mener vi at vi kan gøre vha 

vore entusiastiske trænere.  

Vi har i 2012 haft 5 gratis motionsløb for klubbens medlemmer. Samlede antal deltagere 

ved disse 5 løb: 140  

Den  22. april: Tækker 1900 Staffetten. 19 HGF´ere deltog. 

Den 10. maj: Silkeborgløbet. 16 HGF´ere deltog. 

Den 30 juni: Broløbet – Funder Ådal. 62 HGF´ere deltog 

Den 9. august: Sparekassen Kronjylland. 16 HGF´ere deltog 

Den 28. oktober: Himmelbjergløbet. 27 HGF´ere deltog.  

 

I 2012 havde vi også 6 løb med fælles tilmelding på programmet. Her deltog i alt 36. 

Den 1. april: Skvæt Skov Løb i Skanderborg. 5 HGF´ ere deltog 

Den 3. juni: Midtjysk Bjergløb. 9 HGF´ere deltog 

Den 1. september: Gudenåløbet. – 

Den 16. september: Skanderborg Sø Rundt. 5 HGF´ere deltog 
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Den 7. oktober: X-treme Running Aarhus. 3 HGF´ere deltog 

Den 21. oktober: Vejle Ådal løbet. 14 HGF-ére deltog.  

På baggrund af det relative lille deltagerantal på betalingsløb med fællestilmelding 

sammenlignet med deltagerantallet på vore gratisløb har bestyrelsen i 2013 valgt at 

fokusere på gratisløbene med det mål for øje at øge samarbejdet med vore naboklubber.  

Dette bringer mig videre til vore egne løb nemlig Stjerneløbet og Frijsenborgløbet.  

Den 17. april arrangerede vi traditionen tro Stjerneløbet. 172 løbere kom i mål, hvilket er 

tilfredsstillende,  og dog en anelse færre end i 2011, hvor 194 krydsede målstregen.  

Til gengæld kunne vi med det nye set-up af Frijsenborgløbet i forbindelse med 

Hestemarkedet mønstre hele 384 deltagere. Det må siges at være en succes i forhold til 

2011, hvor deltagerantallet kun var på 270.  

Vi vil derfor igen i år starte Hammel Hestemarked med Frijsenborgløbet. Det sker den 5. 

september, og denne gang med elektronisk tidtagning. Bestyrelsen har nedsat et udvalg 

bestående af Per Øster, Peter Schouborg, Lars Poulsen og Flemming Jensen, der i ligesom 

sidste år tager sig af koordinationen af de mange opgaver der er forbundet med 

Frijsenborgløbet. Tak for det.  

Den 1. april afviklede vi i samarbejde med Hammel Handel Breakfast Run, hvor 111 løbere 

krydsede målstregen. Vi vil igen i år arbejde sammen om at få løbet op at stå efter samme 

koncept som 2012.  

Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har hjulpet til ved Stjerneløbet, 

Frijsenborgløbet, Breakfast Run og Hammel Hestemarked. 

I 2012 arrangerede bestyrelsen ingen klubtur. I stedet blev det forsøgt at oprette et udvalg 

til at arrangere en sådan tur, men da kun 1 meldte sig under fanen, blev dette udsat til 

revurdering i 2013.  

Vi valgte ligeledes at udsætte klubaftener til 2013 grundet fokus på og ikke mindst det store 

og flotte deltagerantal til Broløbet – Funder Å dal, som var et af klubbens gratis tilbud til 

medlemmerne.  

Til gengæld har der på medlemmers initiativ været arrangeret ture til forskellige 

marathonløb rundt i verden, så i HGF Løb & Motion løber vi ikke bare lokalt. Vi viser i høj 

grad også den globale fane.  

De Årlige Klubmesterskaber:  

Den 15. juni blev Uffe Petersen og Inge Øster klubmestre på 5 km distancen. Inge Øster og 

Torben Jensen blev samme aften kåret som årets løbere. 44 løbere deltog til 

klubmesterskaberne, som også blev ilddåben for nogle af deltagerne på grønt hold, der 

siden marts havde knoklet mod 5 km. Målet.  
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Den 17. november blev Torben Jensen og Inge Øster klubmestre på 10 km. 24 løbere 

deltog i løbet. 

I forbindelse med begge klubmesterskaber havde vi fest med dejlig mad og drikke. Tusinde 

tak til festudvalget bestående af Charlotte Fangel, Jan Hermansen, Rie Winther og Bente 

Munk.  

I det forløbne år har jeg, ligesom Per var det sidste år, været meget glad for fremmødet til 

træning søndag, tirsdag og onsdag. Det håber jeg, at vi kan holde fast i. Det er vigtigt, at vi 

kommer så mange som muligt, for på den måde vil der altid være nogen at følges med, 

uanset niveau. Vi skal fremstå som en rummelig løbeklub, med plads til alle, og det er et 

helt særligt fokus i 2013, idet vi som før nævnt ønsker at fastholde vore medlemmer og 

gerne få nye til.  

Jeg oplever at vi er blevet rigtig gode til at tage godt i mod nye medlemmer,og opfordre alle 

til at bakke op om vores fælles træningstider med udgangspunkt i klubhuset, så vi netop 

sikrer en rummelig løbeklub med plads til alle, hurtig som langsom. 

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for indsatsen i det forgangne år. Vi har haft 8 

bestyrelsesmøder, hvor alle bidrager med konstruktiv og positiv energi. Tak, det har været 

en fornøjelse at arbejde sammen med jer. En særlig tak skal desuden lyde til følgende 

personer uden for bestyrelsen: 

 Diverse trænere som har brugt masser af tid og energi på at udvikle grønt, blåt, rødt 

og sort hold 

 Lisbeth Vinther, som fik sat navn på de mange poster, som Løb & Motion skal 

bemande ved Hammel Hestemarked 

 Festudvalget, som sørgede for, at vi fik en hyggelig aften efter 5 km og 10 km 

klubmesterskaberne 

 Frijsenborgløbs udvalget der med sine i parantes ”gamle” erfarne ræve sikrede en 

god og professionel afvikling i nye omgivelser 

 Charlotte Fangel, som har været vores kasserer 

 Per Øster, Peter Schouborg og Lars Poulsen for deres opbakning til undertegnede 

ved spørgsmål 

 Og så selvfølgelig til Jørgen Langager, vores utrættelige web-redaktør. Se venligst 

Året der gik. 

Dette var ordene. 

Helle Vinkler 

Hammel GF Løb & Motion 

 


