
Løbeafdeling 2020 

Året 2020 blev et mærkeligt år grundet Covid19, som også ramte løbeafdelingen. Noget blev dog afviklet 

inden coronaen satte en stopper for næsten alt.  

Crossløb sæson 2019-2020 blev afholdt minus et enkelt løb i Nyborg. FSM afviklede det sidste løb 01-03 

2020 i Svanninge Bakker. FSM var godt repræsenteret med 22 medlemmer, og der var også pæne 

placeringer. Mikkel Hansen, Per Arne Simonsen fik Guld, Bodil Hjelholdt, Kurt Ejner Pedersen fik sølv og der 

blev Bronze til Thomas Hansen. Til lykke til dem alle.  

Der vides ikke endnu noget om sæson 2021-2022. 

Der vil blive udsendt information, når det foreligger.  

Grillarrangement først i maj måtte vi aflyse, grundet forsamlingsforbud. Det blev senere i august 

gennemført med stor tilslutning. Glædeligt med så mange fra andre afdelinger af FSM. Vi havde også 

inviteret Broby I F Løbeklub, Allested/Vejle Løbeklub og Bøgebjerg Løbeklub.  

Ekstremløbet blev gennemført med stor deltagelse og i et fantastisk fint vejr. Der var 46 tilmeldte, da der 

ikke måtte være flere grundet forsamlingsforbud på 50. Der var fra udvalget lagt op til, at der skulle være 

specielle medaljer sponseret af Capin Plant A/S og Forum Faaborg. Da der var stor usikkerhed om 

gennemførelse af løbet grundet Corona, blev medaljeindkøb udsat til 2021.  

Ekstremløbet i 2021 bliver den 19-06.  

Alpeløbet måtte vi desværre aflyse. Vi havde ellers lagt mange kræfter i det for at få det hele tilpasset 

coronarestriktionerne. Men det lykkedes ikke. Fredag før løbsdato blev forsamlingsforbuddet sat ned til 50, 

og så var det ikke muligt at gennemføre løbet.  

Så vi må udsætte Jubilæumsløb nr. 50 til 2022.  

Alpeløbet 2021 bliver den 20-09. 

 Alle andre arrangementer blev aflyst: Juleløb, Julefrokost, Nytårskur og klubture. Der er ikke sat datoer på 

nye arrangementer endnu. Vi afventer lempelser af Coronarestriktioner.  

Vi har haft et godt samarbejde med Odense Friskole med deres elever til Alpeløb. De var kede af, at de ikke 

kom i Svanninge Bjerge i år. Vi fik lavet en aftale med dem om et løb på Skolernes Idrætsdag, hvor vi lavede 

en rute på 5 km. Klubmedlemmer var behjælpelige med at vise løberne rundt. Det var de meget glade for. 

 Årsmødet i løbeuafdelingen måtte vi desværre også aflyse. Som erstatning blev der sendt en mail til alle i 

løbeafdeling med de vigtigste informationer.  

Pia Fredslund og Leon Gjerster ønskede ikke at fortsætte i udvalget, og i stedet er indtrådt Anette Møller 

Dall og Jan Møller Dall.  

Der skal lyde en stor tak til Pia og Leon for det arbejde, de har lavet i udvalget. ”TAK”.  

Velkommen til Anette og Jan og tak, fordi I igen kan afse tid til løbeudvalget.  

Der skal også sendes en stor tak til alle de mange medlemmer, der har hjulpet til ved de arrangementer, vi 

har gennemført. Vi møder aldrig et nej, når I bliver spurgt. Det er så opløftende, når det er sådan. Så er det 

sjovere at påtage sig udvalgsarbejde.  

Tak til sponsorer for jeres støtte, uden jeres hjælp kunne vi ikke lave de arrangementer, vi gør.  

Tak til udvalget for fint og godt samarbejde i 2020! 

Kurt Jeppesen 


