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Forord 

Formålet med dette jubilæumsskrift er ikke at 
fremstille en dybdegående og kronologisk 
gennemgang af løbeklubbens historie. Det vil 
være for tidskrævende og tillige endda næsten 
umuligt at komme omkring alle afkroge. Dertil 
er tiden og ressourcerne for knappe. 
 
Derimod er formålet at bringe brudstykker og 
snapshots fra løbeklubbens nu 20 års eksistens 
frem i lyset og dermed give nuværende som 
kommende medlemmer en bred og fælles 
forståelse af, hvad klubben er ”for en størrelse”.  
 
Grundlaget herfor  baserer sig på erindringer 
og fortegnelser fra løbeklubbens formænd 
gennem tiderne suppleret med fakta fra 
løbeklubbens hjemmeside. Det forsøges at 
skabe en rød tråd i skriftet, men alligevel kan 
en vis grad af tilfældighed i opbygning og 
rækkefølge ikke udelukkes. 
 
Således er dette jubilæumsskrift ikke fyldestgørende i alle henseender 
fra starten i 1990 og frem til i dag. I stedet bidrager jubilæumsskriftet 
med et udpluk af udvalgte data, initiativer og historik og små anekdoter 
som samlet set giver et billede af en løbeklub i bevægelse og i konstant 
udvikling. En løbeklub der startede i det små (næsten før det blev 
trendy at løbe), men som siden starten har vist sin berettigelse. 
Foreløbig nu i 20 år, og forhåbentlig mindst lige så længe ”Præstens 
Bøg” består. 
 
Redaktionen tager slutteligt forbehold for formændenes svigtende 
hukommelse og deres fristelse til at ”pynte på historierne”, ligesom 
undertegnedes manglende evner til at gennemskue dette også 
ansvarsfraskrives. 

 

Lars R. Poulsen 

Hammel, efterår 2010  
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Bestyrelsens sammensætning 1990—2010 

1990/1991 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Flemming Jørgensen 

1991/1992 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Flemming Jørgensen 

1992/1993 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Tove Stengaard 

1993/1994 
Peter Schouborg (formand) 
Tove Stengaard 
Mogens Jensen 
Rie Winther 
Flemming Jørgensen 

1994/1995 
Peter Schouborg (formand) 
Tove Stengaard 
Mogens Jensen 
Rie Winther 
Flemming Jørgensen 

1995/1996 
Peter Schouborg (formand) 
Tove Agerbo 
Mogens Jensen 
Rie Winther 
Flemming Jørgensen 

1996/1997 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Lene Baastrup 
Rie Winther 
Flemming Jørgensen 

1997/1998 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Lene Baastrup 
Johannes Qvortrup 
Pia Laursen 

1998/1999 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Poul Erik Winther 
Per Øster 
Pia Laursen 

1999/2000 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Poul Erik Winther 
Per Øster 
Tove Nielsen 

2000/2001 
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Birgit Brasch 
Poul Erik Winther 
Per Øster 
Tove Nielsen 
Niels Witting 

2001/2002 
Per Øster (formand) 
Eddy Thorndal 
Birgit Brasch 
Poul Erik Winther 
Dagny Hejlskov 
Jørgen Tind 
Niels Witting 

2002/2003 
Per Øster (formand) 
Birgit Brasch 
Johannes Qvortrup 
Frank Heitmann 
Dagny Hejlskov 
Jørgen Tind 
Niels Witting 

2003/2004 
Per Øster (formand) 
Birgit Brasch 
Poul Erik Winther 
Frank Heitmann 
Dagny Hejlskov 
Johannes Qvortrup 
Peter Schouborg 

2004/2005 
Per Øster (formand) 
Birgit Brasch 
Poul Erik Winther 
Frank Heitmann 
Dagny Hejlskov 
Lars Vilhelmsen 
Peter Schouborg 

2005/2006 
Peter Schouborg (formand) 
Birgit Brasch 
Lisbeth Vinther 
Lars Vilhelmsen 
Frank Heitmann 
Dagny Hejlskov 
Lars Simonsen 

2006/2007 
Peter Schouborg (formand) 
Lisbeth Vinther 
Ove Jørgensen 
Lars Vilhelmsen 
Bente Munk 
Dagny Hejlskov 
Lars Simonsen 

2007/2008 
Dagny Hejlskov (formand) 
Lisbeth Vinther 
Ove Jørgensen 
Lars Vilhelmsen 
Bente Munk 
Jørgen Langager 
Lars Simonsen 

2008/2009 
Dagny Hejlskov (formand) 
Lisbeth Vinther 
Ove Jørgensen 
Ed Bervoets 
Bente Munk 
Jørgen Langager 
Lars Simonsen 

2009/2010 
Ove Jørgensen (formand) 
Charlotte Fangel 
Per Øster 
Ed Bervoets 
Anne-Grethe Klausen 
Lars Poulsen 
Bente Munk 

2010/2011 
Per Øster (formand) 
Charlotte Fangel 
Helle Vinkler 
Ed Bervoets 
Anne-Grethe Klausen 
Lars Poulsen 
Henrik Rolsted 
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Oversigt over de ti værste bakker 

 
En løbeklub i forandring 
På mange måder har løbeklubben gennem alle årene været undervejs 
mod nye mål. Nye fællesløb og klubture er kommet til og en række nye 
initiativer ser jævnligt dagens lys. De seneste år har der været fokus på 
organiseret interval-træning, særlige opstartsprogrammer for 
nybegyndere, inddeling i fartgrupper og uddannelse af 
løbeinstruktører.   
 
Stor frivillig opbakning 
De mange initiativer, afvikling af Stjerneløb og Frijsenborgløb, 
planlægning og praktisk afvikling af diverse arrangementer er ikke 
muligt uden den enorme vilje, løbeklubbens medlemmer udviser, når 
der skal gives en hånd med. Mange af løbeklubbens medlemmer 
træder også til som hjælpere under det årlige Hammel Hestemarked. 
Og tak for det! 
 
 

Place-
ring 

Navn Læng-
de 

Højde Stigning (i 
snit) 

1 Cykelbakken 390 m 45 m 11,5 % 
2 Pøt Mølle Bakken 670 m 60 m 9,0 % 
3 Bakke NØ for Stenbæk 540 m 55 m 10,2 % 
3 Markvej op til Kragelund 590 m 45 m 7,6 % 
5 Grusgravbakken 770 m 40 m 5,2 % 
6 Inga Bakken 620 m 45 m 5,3 % 
7 Frijsendal Bakken 475 m 50 m 10,5 % 
8 Oldenburg Bakken 460 m 35 m 7,6 % 
9 Bakken op til den hvide gård 870 m 55 m 6,3 % 

10 Sløjfen 360 m 40 m 11,1 % 
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Etablering af løbeklubben 
Løbeklubbens stiftende generalforsamling blev afholdt den 20. 
november 1990. Hertil var der 35 fremmødte.  Initiativtagerne bag 
oprettelsen af en løbeklub i Hammel var Henrik Brandt, Eddy Thorndal, 
Flemming Jørgensen og Peter Schouborg. 
  
På den stiftende generalforsamling blev følgende valgt til løbeklubbens 
første bestyrelse: 
  
Peter Schouborg (formand) 
Eddy Thorndal 
Flemming Jørgensen 
 
Ved den 1. generalforsamling i februar 1992 havde løbeklubben 52 
medlemmer. I 2010 er der 331 medlemmer. 

 

Hvad skal ”barnet” hedde? 
Gennem tiderne er klubben blevet præsenteret med adskillige navne-
varianter. I flæng kan nævnes Hammel Gymnastik Forening Løb og 
Motion, Løb og Motion, HGF Løb og Motion, Hammel GF og sikkert 
også mange flere. Men lad os hermed benytte lejligheden til at slå fast, 
at klubbens rigtige og officielle navn er: Hammel GF Løb & Motion. 
Klubben er medlem af Dansk Atletikforbund 

 
Klubbens formænd gennem 
tiderne 
1990-2001 Peter Schouborg 
 
2001 – 2005 Per Øster 
 
2005 – 2007 Peter Schouborg 
 
2007 – 2009 Dagny Hejlskov 
 
2009 – 2010 Ove Jørgensen 
 
2010 – ?  Per Øster Fra venstre:  

Peter Schouborg, Ove Jørgensen, 
Per Øster og Dagny Hejlskov. Bemærk den 
nyeste trend blandt herrerne: Stribede trøjer 
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Bestyrelsesmedlemmernes top 3 
I de skiftende bestyrelser har der siddet 29 forskellige medlemmer.  Et 
nærmere kig på bestyrelsernes sammensætning viser, at tre 
medlemmer har været særligt aktive. På en top 3 over hvem, der har 
været med i bestyrelsen enten som formand eller som menigt medlem 
flest gange, finder vi Peter Schouborg som en klar nummer 1. Han har 
været med i bestyrelsen i alt 15 år. På en delt anden plads følger Eddy 
Thorndal og Per Øster med hver 9 år. 

 
Først tre, så fem og nu syv 
Antallet af bestyrelsesmedlemmer er vokset i takt med at klubben fik 
flere og flere medlemmer. 
Fra 1990 til 1993 bestod bestyrelsen blot af tre medlemmer. Fra 1993 
og frem til 2000 måtte der fem til at klare opgaverne og fra 2000 og 
frem til nu har bestyrelsen bestået af syv medlemmer. Bagerst i 
jubilæumsskriftet er der en fortegnelse af bestyrelsernes 
sammensætning gennem alle årene. 

 
En epoke slutter eller gør den…? 
Peter Schouborg besatte formandsposten de første 11 år, hvorefter han 
abdicerede. En epoke var slut. Måske indså Peter Schouborg at yngre 
kræfter måtte til og overlod derfor roret til sin kronpris – den dengang 
kun 34 årige Per Øster - der nu trådte ud af den afgående formands 
skygge og frem i rampelyset som klubbens frontfigur efter flere år som 
menigt medlem. Klubbens tid med Peter Schouborg var ovre - troede 
man. For efter to års fravær indtrådte han på ny ind i bestyrelsen. I 
første omgang i to år som menigt medlem og dernæst som formand i 
yderligere 2 år. Her i 2010 er det nu tre år siden, at Peter sidst har været 
i bestyrelsen, så måske nærmer tiden sig for en ny periode…? I hvert fald 
er Peter Schouborg stadig meget engageret i klubben og har man sagt 
Løb & Motion, så har man også sagt Peter Schouborg. 

 

Motionisterne i flertal 
Størsteparten af løbeklubbens medlemmer udgøres af motionister i 
bred forstand. Der findes hurtige motionister og der findes de knap så 
hurtige motionister. Der er dem, som kommer for fællesskabets skyld, 
dem som kommer for at holde sig i form og dem som kommer for at 
blive bedre 
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Pøt Mølle Bakken blev nr. 2, og på en delt 3. plads kom et par 
unavngivne bakker: En markvej, som fører op til Kragelund, parallelt 
med Kragelundvej (den var en del af Frijsenborgløbets halvmaraton de 
første år), og en bakke som starter ikke så langt fra Marsk Stigs Kilde og 
slutter højt oppe over Stenbæk Søen. Grusgravbakken i Hammel Skov 
blev nr. 5. 
 
Af de øvrige nominerede kan nævnes Inga Bakken (nr. 6) og 
Oldenburg Bakken (nr. 8). Inga Bakken er navngivet af Karlo 
Christensen. Hans rengøringshjælp – Inga - boede på Frijsenborgvej for 
enden af det, som så blev til Inga Bakken. På samme måde fik 
Oldenburg Bakken navne efter advokat Oldenburg, som boede i det 
store hus på Selskabsvejen, lige ovenfor, ja netop Oldenburg Bakken. 
 
På listen finder vi også ”Bakken op til den hvide gård” (nr. 9), som man 
løb ned af ca. halvvejs gennem Frijsenborgløbets halvmaraton. Den, 
har vi nu fundet ud af, har faktisk et navn: Skeldal. Det fremgår af et 
skovkort over Haurum Skov. 
 
Af samme skovkort kan man se, at den bakke man skal op ad til 
Kragelund på 2. rute til Stjerneløbet hedder Chokoladebakken, og at 
den bakke, man løb op ad, inden Kragelundvej under Frijsenborgløbet i 
år, hedder Stenvejen. 
 
I øvrigt kan man på f.eks. i Forms ruteplanner se, at Inga Bakken hedder 
Pøt Mølle Skovvej. Så klinger Inga Bakken nu ligesom bedre. 
 
Mangler vi nogen? Det skulle da lige være Motorvejen. I forbindelse 
med planlægningen af Frijsenborgløbets 12 km rute engang, 
overvejede vi forskellige muligheder, blandt andet en sti mellem 
Stenbækken og Dobbelt Egen. Frijsenborg havde været i gang med at 
skove i området, og deres maskiner efterlod et bredt spor langs med 
stien, så der nu nærmest var tale om en motorvej! 
 
Se en oversigt over de 10 værste bakker på næste side 
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Det er i denne forfatning, at man begiver sig af sted på den sidste km 
mod toppen. Undervejs på den snoede og kringlede og evigt-stigende 
vej tiljublet af tilskuere, der klapper og råber ”du er snart oppe” og ”du 
ser godt ud”. Og man tænker, de skulle lige vide, at det ikke bare er 
blodet, der banker inde bag tindingerne, men lige så meget rytmen fra 
en sang om 3 små irriterende fjerkræ, som uafbrudt kværner rundt inde 
i kraniet. 
 
”Dræber-bakken” - den sidste km op mod 
Himmelbjerget - vækker således mindelser mere om 
helvede ind om himmel - dog kun lige indtil man 
overbeviser sig selv om, at sandwich er den 
fornemmeste gourmet-mad i verden.  For som 
traditionen byder, mødes man på parkeringspladsen 
efter løbet og indtager medbragte sandwich som 
netop i denne sammenhæng smager himmelsk og 
de dertilhørende øl og vand dulmende på smerter i 
krop og sjæl. 
 
Bakkerne i skoven – og deres navne 
Til klubmesterskaberne 2004 havde løbeklubben en afstemning om 
”Hvilken er den værste bakke?”. På side 14 findes top-10 oversigten 
over resultatet En klar vinder blev Cykelbakken, og historien bag navnet 
er vist nok følgende: 

En arkitektstuderende i praktik 
ved Hammel Kommune skulle 
planlægge en cykelrute i skoven 
mellem Hammel og Hinnerup. 
Det skulle jo ikke være så svært, 
skulle man tro: En tur forbi slottet 
og så videre ad Linen.  
 
Men nej, der måtte jo også være 
et par seværdigheder med, så 
ruten kom til at gå forbi Marsk 
Stigs Kilde og Pøt Mølle.  

 
Planlæggerens kort var måske uden højdekurver. I hvert fald førte han 
ruten ned i Granslev Ådal af den første mulige (eller måske rettere 
umulige) vej. Cykelbakken var født! 

2 hgf-løbere som -
bedømt på smilet -  
tænker på sand-
wich 

Arkitekten på vej op ad cykelbakken. 
Men hov - hvor er hans cykel? 
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Og så de rigtigt hurtige… 
Løbeklubben har og har haft en lille håndfuld særdeles hurtige løbere. 
Søren Molbech har været på landsholdet på 1500 m, ligesom Ulrik 
Heitmann har repræsenteret Danmark ved Ungdoms-OL. De hurtigste 
klubtider ses her nedenfor: 
 

5 km 
Poul Erik Christiansen 15.45 
Lisbeth Vinther 20.28 
 
10 km 
Poul Erik Christiansen 32.17 
Tove Stengaard 40.37 
 
½ marathon 
Søren Molbech 1.17.07 
Lisbeth Vinther 1.34.49 
 
Marathon 
Poul Erik Christiansen 2.38.22 
Lisbeth Vinther 3.16.29 
 
Hvilken tid løb du på? 
Som medlem af en løbeklub bliver man 
uvægerligt på et eller andet tidspunkt 
konfronteret med spørgsmålet ”hvilken 
tid løb du på”?  
 
Tiden og tider er centrale i en løbers liv. 
Men hvad er tid egentlig. Og har vi tid 
nok? Benny Andersen har engang sagt 
(citeret frit fra hukommelsen) at ”selv 
om jeg har 20 ure i mit hjem, så har jeg 
stadig ikke tid nok”. 
 
Andre har forsøgt sig med forskellige definitioner. Se her ovenfor. 

 

Definition på tid: 
Den mest simple definition på tid 
blev givet af Newton, som blot 
antog, at »tiden flyder uophørligt 
som en jævn strøm.«  
 
Einstein definerede tiden som 
»det, man kan aflæse på et ur«. 
Og ja – den definition passer vel 
egentlig meget godt til en løber. 
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Maraton klub 100 
Løbeklubben har i øjeblikket tre løbere med i maraton klub 100. Det er 
Lars Simonsen med 210 maratonløb, Flemming Hagensen med 126 og 
Kim Smitt med 112. (pr. 1. oktober). Tilsammen har de alene på 
maratondistancen løbet 18.816 km. Omtrent svarende til at løbe fra 
Hammel til Rom og tilbage igen 5 gange! 
 
2 løb der  har sat sit præg på løbeklubben 
Er der to løb, der gennem de fleste af årene har sat sit præg på 
løbeklubben, så er det Stjerneløbet og Frijsenborgløbet. 
 
Særligt om Frijsenborgløbet 
Frijsenborgløbet startede helt tilbage i 1976. Dengang i regi af Hammel 
Håndværker– og borgerforening. I 1991 overtog løbeklubben 
arrangementet, som bestod af en 5,8 og 10 km rute i Hammel Skov. 
Senere i 1998 flyttedes ruterne (der nu hedder 3 km børneløb, 6 og 
11,3 km) over i Lystskoven. I 1999 lød distancerne på børneløb, 6 og 12 
km og i 2000 kom tillige ½ maraton-ruten på programmet. 
 
Et år mente en hær af hvepse, at skoven tilhørte 
dem alene. De flyvende insektkrigere angreb 
adskillige forsvarsløse løbere, som måtte sætte det 
lange ben forrest, for at undgå hvepsenes vrede. 
Ikke alle undslap... 
 
Et andet år gjorde man klogest i at holde fingrene fra kagefadet. 
Lynnedslag og voldsomt uvejr forårsagede, at der gik strøm og 
overgang i fadene med kager. Måske var det vejrgudernes vink med en 
”lynstang” om, at de ville have kagerne for sig selv. Kagebordet er jo 
kendt vidt og bredt for det store udvalg af velsmagende kager i  stort 
set alle afskygninger, og rygtet havde tilsyneladende også nået højere 
op. 
 
Særligt om Stjerneløbet 
Stjerneløbet blev afviklet for første gang i 1996 og var inspireret af et 
cykelløb i Roskilde, som også tog udgangspunkt i en stjerne. Løbet 
består af 3 ruter, der tilsammen udgør en stjerne med en samlet 
distance på 11 km i området omkring Pøt Mølle, Kragelund og 
Vildstsvinereservatet. I alt stillede 51 op det første år, og det kostede kr. 
30,00 at deltage. Deltagerrekord blev sat i 2004 med 234 deltagere. 
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Det skete, da han kækt annoncerede, at nu var Peter SJOVborg på vej i 
mål. Speakeren snublede lidt i udtalen, og han skulle naturligvis have 
sagt Peter Schouborg. 
 
Klubaftener 
Gennem årene har der været mange interessante mennesker forbi til 
de arrangerede klubaftener. Der har blandt andet været besøg af Niels 
Kim Hjorth, Allan Zachariassen, Gitte Karlshøj og Thomas Nolan. Der 
har været foredrag om New Zealand, Maratonløb på den kinesiske mur 
og Marathon Travel.  
 
Alt i alt fungerer disse klubaftener som en naturlig del af klubbens 
tilbud til medlemmerne, og de er som oftest også godt besøgt. 
 
Klassiske løb med socialt indhold 
Både Århus 1900 stafetten i foråret og Himmelbjergløbet i efteråret er 
løb, som klubben deltager i år efter år.  
 
Løbeklubben er ofte repræsenteret med flere hold til Århus 1900 
stafetten, ligesom klubben opstiller eget telt og flag på bakken.  
 
Ved netop Århus 1900 Stafetten sker det ikke sjældent, at en hgf-løber 
er kommet for sent eller har glemt, hvornår han/hun skal løbe sin tur. Et 
år betød netop en forglemmelse hos en hgf-løber, at Flemming 
Jørgensen måtte gennemføre de 10 km i fritidssko og lange hverdags-
bukser. 
 
Himmelbjergløbet byder på både op– og nedture  i Silkeborg-skovene. 
 
Som om skæve trappetrin, løse sten, tværgående bjælker og stigninger 
uden for kategori ikke var pinsler nok, så udsætter man også den 
mentale tilstand for store bump.  

 

Især når man står ansigt til ansigt med Jodle Birges museum ved 
opstigningen fra Julsø og ens tanker fyldes med den tidligere 
tarmrensers  ”3 hvide duer”. Denne gamle dansktop-travers melodi og 
tekst bosætter sig på besynderlig vis i ens hjerne og virker på dette 
tidspunkt som en psykisk mavepumper af 3. grad. 
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Pokaler til årets klubmestre 
2 år senere i 1996 kom så pokalerne til, som det synlige og 
uskønne bevis på kåringen af vinderen af 5 km 
klubmesterskabet hos kvinder og mænd. Der er ingen pokal 
til 10 km klubmestrene. 
 
Pokalerne havde til da levet et usynligt og ensomt liv på 
Sportmasters støvede loft, og onde tunger vil sikkert hævde, 
at der skulle de nok være blevet. Men nu er de her og udgør 
et fast (og tungt) indslag ved den årlige 5 km klubfest. 
 
Klubture 
Gennem årene har løbeklubben arrangeret en række fælles 
ture for klubbens medlemmer. I flæng kan nævnes: Hamborg 
Marathon (flere gange), Berlin Marathon, Bro-marathon, Mittelrein 
Marathon og Samsø Marathon. 
 
Til Hamborg Marathon i 1991kom man af sted i en for lille bus. Turen 
var arrangeret sammen med Hadsten Trim og da man stod og skulle på 
bussen, viste det sig, at der var 20, der skulle med. Problemet var bare, 
at bussen kun havde 18 sæder! I en fart blev der tilvejebragt to 
havestole, som blev placeret i midtergangen, og dermed var alle sikret 
en plads. 
 
En anden gang, hvor det kneb med pladsen, var til Berlin Marathon i 
1996. Her måtte man klemme 12 mennesker ind i et værelse med kun 
plads til 10. Men dømt efter størrelsen på dåseølspyramiden i midten af 
rummet, så kunne der sagtens have sovet et par stykker mere. 
 
Hvem er bedre til at passe på sine øl, end èn selv. Denne overvejelse 
kunne netop have være baggrunden for, at ½ maraton på 
Storebæltsbroen i 1998  blev en særlig oplevelse for hgf-løber Finn 
Jensen, som ikke  afleverede sine personlige ejendele inden løbet. Det 
resulterede så i, at han måtte løbe de godt 21 km med sine 6 flasker øl i 
en rygsæk på ryggen. Til gengæld slap han så for at stå i kø ved øl-
boderne efter løbet.  
 
Ved den seneste klubtur til Samsø i 2010 fik løbs-speakeren undervejs 
udråbt en ny komiker blandt hgf´s løbere.  

Klubme-
ster-
pokalen 
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I 1999 blev løbet vundet af en kun 15 år gammel dreng ved navn 
Mikkel Kleis. Førstepræmien var dengang en pakke med små forskellige 
smagsprøver på snaps, hvilket fik den unge mand til at udbryde ”hvad 
fanden skal jeg bruge det til?”. Nu er vi stedet gået over til blomster og 
gavekort. 
 
I 2001 var løbet nær blevet aflyst. Først måtte man ikke gennemføre 
løbet, så måtte man godt for så til sidst at få at vide på selve dagen, at 
det måtte man ikke alligevel. MEN... 
 
Årsagen var svinepest, som man frygtede kunne være udbrudt blandt 
vildtsvinene på ruten op til Kragelund. Der blev handlet hurtigt, og en 
erstatning for Kragelund-ruten blev hurtigt arrangeret, og man undgik 
dermed at stå til regnskab for cirka 160 løbere, der havde valgt at 
deltage dette år. 
 
Andre løb som klubben har været involveret i 
Sportmasterløbet i 1994 og 1995, som foregik på hovedgaden i 
Hammel. 
 
Mini-triatlon i starten af 1990´erne svarende til 1/8 del af en hel triatlon. 
Med start og mål ved svømmehallen i Hammel. Blev afholdt en gang. 
 
DGI-cross i perioden 2003-2006. 
 
Halloween Race på 5 km 2003 rundt i Hammel by. Her deltog sølle17 
løbere, som efterfølgende blev 
trakteret med biksemad.  
 
Om det var udsigten til biksemad 
baseret på stegt svinekød eller 
aftenmørket, der skræmte deltagerne 
væk, vides stadig ikke. 
 
Musvåge gik til angreb 
Noget andet, der i hvert fald kunne 
skræmme de ellers så hærdede  

Opskrift - biksemad 
200  g. kogt eller stegt svinekød  
400  g. løg  
50  g. bacon i skiver  
400  g. kogte kartofler  
100  g. smør  
2 æg  
1  bdt. persille 



Hammel GF Løb & Motion 

Side 8 

løbere, var den særdeles fjendtlig-sindede 
musvåge, som i 2006 herskede over luftrummet i 
Frijsenborg-skovene. Flere løbere kom blødende 
hjem med rifter i ansigtet efter et bagholds-angreb 
fra det løbe-hadske og fjerbesatte  kampfly. 
 
Løbeklubben på nettet 
I 2000 tog løbeklubben et stort skridt. Løbeklubben fik sin første 
hjemmeside med den meget mundrette og simple adresse! 
 
http://www.hjem.get2net.dk/hammel_lobog/motion 
 
Heldigvis er der sket flere ændringer siden da - både hvad angår 
hjemmesidens web-adresse, og hvad angår opdateringer. I 2000 
udtalte webmaster Karsten Højlund, at han såmænd ville opdatere 
hjemmesiden med friske nyheder én gang om ugen.  

 
Fint nok. Men det er for intet at regne, hvad vores 
nuværende redaktør, nyhedsredaktionens svar på 
Lucky Luke, Jørgen Langager præsterer. Han 
opdaterer med nyheder vel nærmest ud fra 
mottoet:  
 
Sidste nyt hvert minut.  
 

Den nuværende hjemmeside www.hgfhammel.dk/lob har i 
gennemsnit cirka 3.500 besøgende om måneden og har for længst 
rundet 100.000 besøgende. 
 
Kontingentet er faldet! 
At kontingentet skulle være faldet, lyder måske lidt for fantastisk, men 
se så her: I 1990 kostede det kr. 100,00 at blive medlem. I 2003 steg det 
så til det nuværende svimlende niveau på kr. 125,00.  Et forsvindende 
lille kontingent, der tilmed dækker gratis deltagelse i adskillige løb 
igennem sæsonen.  
 
Ifølge Danmarks Statistiks prisberegner svarer 100 kr. 1990 til 148 kr. i 
2009. Så for mindst at skulle betale det samme i kontingent, som man 
gjorde i 1990, skulle kontingentet i dag altså lyde på 148 kr. Populært 
sagt så er kontingentet i virkeligheden faldet og ikke steget regnet i 
nutidskroner. 

Er der  mon en 
løber på vej? 

Jolly Jumper slapper af 
mens Jørgen er ved 
computeren 
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Klubmesterskab og klubfester 
I efteråret 1991 blev det første klubmesterskab afholdt. Distancen var 5 
km. Året efter afholdtes 5 km klubmesterskabet i juni måned og 10 km i 
november, som vi kender det i dag.  
 
De fleste gange er ruten forbi Skovvangskolen og Selskabsstien blevet 
brugt til 10 km klubmesterskabet. De første mange år har 5 km ruten 
ligget i Hammel Skov med start på Gl. Randersvej. De senere i 
Lystskoven. 
 
I mange år foregik klubfesten efter 10 km klubmesterskabet som et 
spisearrangement på eksempelvis det daværende Afrodite eller Inside 
for så at slutte af på bodegaen.  
 
Først fra 2000 dannede klubhuset rammerne for 10 km klubfesterne. Til 
den første fest i klubhuset deltog over 60 medlemmer.  
 
En af gangene tog klubmesterskabet udgangspunkt i en 
gættekonkurrence. Man måtte aflevere sit ur, og så skulle man gætte 
sin sluttid. Den, der kom nærmest på sin tid, vandt. Der var dog også 
præmie til den kvinde og mand, der havde løbet hurtigst. Og sådan har 
det været lige siden. 
 
Fra 1994 foregik 10 km klubmesterskab som enkeltstart. Indtil da havde 
starten været i samlet flok. 5 km løbet har altid været med samlet start. 
Samme år kårede man for første gang ”årets løber” om aftenen ved 5 
km klubfesten. 
 
Væddemål  
5 km klubfesten resulterer ofte i overkåde medlemmer, 
der indgår væddemål om næsten hvad som helst. Et kig 
på listen over indgåede væddemål vil få selv en garvet 
alkoholiker til at slikke sig misundeligt om munden. 
Samlet set minder mængden af alkohol og spiritus på 
listen over indgåede væddemål mere om en udførlig 
fortegnelse over lagerbeholdningen hos Otto Duborg. 
 
Dertil kommer så en overvældende trang til at fejlvurdere egne (og 
andres) evner. Som aftenen skrider frem bliver væddemålene mere og 
mere fantastiske og mere og mere ulæselige! 


