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Generalforsamling i Hammel GF Løb & Motion tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00 

Årsberetning 2016-2017 

Tiden flyver afsted, og jeg synes, at jeg lige har stået her, men det er altså et helt år siden 

sidste gereralforsamling, som blev afholdt den 9. februar 2016. Her kunne vi mønstre 130 

medlemmer mod 173 året før. Vi må igen i år konstatere, at medlemstallet er for 

nedadgående da vi pt er godt 120 medlemmer. Den nedadgående kurve kan skyldes 

mange ting, og vi ser en stigende tendens ikke bare i løb og motion men også i nogle af de 

andre afdelinger af Hammel GF, hvor medlemstallet også er faldet, og konkurrencen om at 

få medlemmer til foreningen er hård, da vi i Favrskov kommune er aktive og har mange 

tilbud.  

Vi har det forgangne år haft mange aktiviteter for vores medlemmer, og jeg vil gerne takke 

alle implicerede såvel arrangører som deltagere.  

Vi træner 3 gange om ugen, men i år har vi haft ekstra udfordringer, idet vi ikke har kunnet 

stille med nok trænere i forhold til det behov der har været, og det på trods af, at vi i 

gennem tiden har uddannet ikke mindre end 12 trænere. Flere af disse er desværre ikke 

længere aktive i klubben, og nogle er skadede så løb ikke længere er en mulighed. Det har 

betydet, at vi har trukket urimeligt meget på ganske få mennesker, men til deres store ros 

skal siges, at de har gjort det ualmindeligt godt, og vi kan stadig med tilfredshed konstatere, 

at der kommer en del medlemmer til træning både tirsdag, onsdag og søndag.  

Som noget helt nyt har vi flyttet tirsdags og onsdagstræningen fra klubhuset til HIC. Det 

betyder at vi i både Hammel GF og HIC sammenhæng er blevet langt mere synlige, og der 

er blevet lagt mærke til os. Indtil videre fortsætter vi med dette, da det umiddelbart fungerer 

rigtig godt. Søndagstræningen har stadig sit udgangspunkt fra klubhuset,og vi har vanen tro 

også det sidste år afsluttet søndagstræningen med te og kaffe. Det gør vi fordi vi er en klub 

der også vægter det sociale sammenhold meget højt.   

Bestyrelsen i Hammel GF Løb og Motion har det sidste år bestået af 6 personer plus en 

kasserer udenfor bestyrelsen. Det har fungeret godt, og jeg vil gerne takke min bestyrelse 

og min kasserer for godt samarbejde i året der er gået. Jeg vil også gerne takke vores 1. 

suppleant for at træde til i det forgangne år.  

Henover året har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor klubbens daglige drift samt 

forestående arrangementer er blevet drøftet. Vi har nedsat en række udvalg der med 

direkte reference til bestyrelsen har arbejdet med Frijsenborgløbet, klubfesterne samt 

træningsplanlægningen. I det kommende år skal vi finde nye kræfter hos vore medlemmer, 

som har lyst til at være med i festudvalget og Frijsenborgløbsudvalget. Tak til jer der i 2016 

har været med i disse udvalg. Tak for indsatsen.  

Der er i det forgangne år arbejdet med at oprette en kalender på Hammel GF´s 

hjemmeside. Denne er nu aktiv, og det betyder at alle kan gå ind på hjemmesiden og se, 

hvilke arrangementer vi har i klubben, og hvornår disse foregår.  
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Vi har lavet lidt om i 2016, og gør ikke længere som vi plejer. Det betyder, at der kun blev 

afholdt én fest i forbindelse med 5 km klubmesterskabet, hvor klubmestrene på 5 km blev 

hyldet. Ligeledes blev 10 km klubmestrene hyldet umiddelbart efter 10 km mesterskaberne i 

november, men p.g.a. meget få tilmeldte til den annoncerede fest, valgte vi i bestyrelsen at 

aflyse denne. Derfor kårede vi årets løbere i forbindelse med vores gløgg-arrangement i 

december, og måske fortsættes stilen i 2017. Det vil jeg lade være op til den nye 

bestyrelse. 

Flagskibene i Hammel GF løb og motion; Stjerneløbet og Frijsenborgløbet blev igen i år en 

okay succes. Vi har god opbakning til begge løb, og deltagerantallet er som forventet, idet 

konkurrencen om deltagende løbere og motionister er hård. Vi kan konstatere, at vi har en 

rigtig god opbakning fra vores naboklubber, hvorfor jeg vil opfordre vores medlemmer til at 

deltage gratisløbene i 2017, som netop også støtter op om disse.  

Øvrige arrangementer i 2016 har bl.a været nogle forrygende klubture til bl.a Mette i Lading 

og Carsten i Fjellerup, hvor der har været både træning og gode sager til ganen. Tak til 

begge for en kæmpe indsats.  

Ny sæson 2017 starter op igen ved sommertids begyndelse. Trænerudvalget og den nye 

bestyrelse vil tilrettelægge det, så vi i år kan tilgodese medlemmernes behov med de 

ressourcer vi har.  

Dog har vi har vi tyvstartet lidt. I kalenderen kan man allerede nu finde fællesture til vores 

naboklubber, og den 21. maj kommer klubberne til fællesløb i Hammel. Vi glæder os meget 

over tiltaget da mange synes, at det er sjovt at komme ud og besøge andre klubber og 

udforske nye løberuter.  

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle der i 2017 har givet en hjælpende hånd til de mange 

arrangementer der har fundet sted i Hammel GF. Vi er en aktiv forening med mange 

arrangementer, og vi har brug for rigtig mange frivillige hjælpere for at det overhovedet kan 

lade sig gøre. Vi oplever, at der i de respektive afdelinger over hele linjen er stor opbakning 

fra vores medlemmer. Mange tak for det. 

Endnu engang en kæmpe stor tak til bestyrelsen for den gode indsats i det forgangne år. 

Som I ved er dette min sidste formandsberetning inden jeg overlader roret til en anden. Jeg 

er ked af at gå i utide, men da både privat- og arbejdsliv ligger langt fra Hammel, og min 

synlighed i løbeklubben det sidste års tid i høj grad har båret præg af dette, så vælger jeg 

at trække mig. Jeg vil ønske den nye formand og bestyrelse rigtig god vind fremover og 

opfordrer medlemmerne fuld opbakning hele vejen rundt.  

Tak til vores utrættelige træner- og hjælpetrænerstab der igen i år har brugt rigtig mange 

frivillige timer på at få alt i forbindelse med vores medlemmers træning til at gå op i en 

højere enhed. Særlig tak til Lars Julius for det sidste års kæmpe arbejde som tovholder 

ifbm træningen. 
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Tak til vores kasserer Pia Meldgaard. Desværre fortsætter Pia ikke som kasserer og den 

nye bestyrelse skal derfor vælge en ny. Tak for indsatsen Pia.  

Tak til vores utrættelige Web Master Jørgen Langager.  

Tak til medlemmerne i vores forskellige udvalg omkring træning, fest og frijsenborgløbet.  

Tak til alle frivillige der har hjulpet til i forbindelse med Stjerneløbet, Frijsenborgløbet og 

Hammel Hestemarked m.v.  

Tak til vores dirigent Jørgen Tind der år efter år stiller op.  

Jeg ønsker alle et forrygende 2017.  

Dette var ordene. 

Helle Vinkler 

Formand 

Hammel GF Løb og Motion 

 

 
 


