Løbeudvalgets beretning for 2016.
Som nævnt i beretningen fra 2015 indledte vi 2016 med et nyt løbeudvalg. Allerede tidligt på
sæsonen meddelte dele af udvalget, at de ønskede at udtræde, hvorfor udvalget har bestået af
Hanne Berg-Madsen, Lone Lahn Jensen, Jørgen Ingemann Jensen, Jan Møller Dall og Annette
Møller Dall. Vi har heldigvis haft Alan på sidelinjen gennem hele året og stor tak til ham.
Løbeafdelingen har i løbet af året stået for en række løb af forskellige karakter. Året blev indledt
med DGI cross løb 17. januar og samløb med de andre sydfynske klubber 28. februar.
Foråret bød på en hyggelig fællestur til Egeskov slotsløb, der blev afholdt 24. april. Fra klubben
deltog 26 løbere og vi havde en rigtig hyggelig dag på veje og stier omkring slottet samt i parken
efterfølgende med fælles frokost.
Jeg håber vi kan gentage opbakningen til dette arrangement, der i 2017 afholdes søndag 30. april,
og lave en fælles tur til dette løb i fantastiske omgivelser.
Den 6. juni blev Feminaløbet afholdt for anden gang i Faaborg. Igen i år var mange af klubbens
medlemmer samt venner og familie i gang fra morgenstunden og klokken nærmede sig 22 inden
det sidste konfetti var samlet op fra plænen. Vi fik endnu engang stor ros for arbejdsindsatsen,
men desværre var deltagerantallet en smule lavere end året før og Femina meddelte i august, at de
ikke ønsker at afholde løbet i Faaborg i 2017.
Udvalget skylder de mange hjælpere en stor tak for en lang - men hyggelig - dag.
Allerede den efterfølgende weekend blev Hornelandsløbet afholdt. Fra FSM deltog 17 løbere, der
vanen tro hyggede sig med en sandwich efter løbet.
Vores Extrem løb blev afholdt 26. juni. Ca. 50 løbere prøvede kræfter med ruten og gennemførte
fra 1 - 10 omgange á 4,2 km. Alle var meget positive og klubben har igen fået ros for den krævende
rute og arrangementet.
Den 11. september afholdt vi Alpeløb nr. 45. Vi blev med meget kort varsel nødt til at afholde løbet
om eftermiddagen, da der var falkeflyvning i skoven. Om dette var skyld i et lavere antal deltagere
end tidligere vides ikke, men de omkring 200 løbere bidrog til en skøn dag og vores nye initiativ
med salg af pølser og drikkevarer blev fantastisk godt modtaget.
Fremover vil Alpeløbet blive afholdt den 3. søndag i september, så det ikke falder sammen med
broløb over Storebælt og dette vil forhåbentlig øge antallet af deltagere. Løbet vil også som
normalt, blive afholdt om formiddagen.
Som nævnt blev salget af pølser så stor en succes af der hurtigt blev sendt et bud i byen efter flere
- de blev dog ikke alle brugt og endte i fryseren. Søndag 30. oktober, hvor sommeren ifølge uret var
forbi, blev grillen kørt frem og søndagsløbeturen blev afsluttet med et hyggeligt grill-arrangement.
Årets sidste opgave var afholdelsen af Stiftens etape maraton, der foregik søndag 27. november fra
Forum Faaborg.
2016 blev også året, hvor løbeafdelingen fik mulighed for at bestille nyt lækkert løbetøj - så alle kan
være klar til en ny og forhåbentlig forrygende sæson.
Løbeudvalget, Annette

