
Løbe afdeling 2019

Løbeafdelingen startede året 2019 med deltagelse i DGI Crossløb. Der blev ingen klassevindere i 
sæson 2018-2019, men mange 2. og 3. pladser. Igen i sæson 2019-2020 er FSM godt 
repræsenteret med 21 løbere. På et udvalgsmøde i marts meddelte Anita Frank, at hun gerne 
ville fritages for at være formand for løbeudvalget, men ville gerne fortsætte i udvalget. Det 
blev Kurt Jeppesen der overtog opgaven som formand. De forskellige opgaver i udvalget blev 
fordelt. Det har fungeret fint med, at der var faste aftaler om hvad der var ens opgave. 

Det årlige grill arrangement efter en træningstur, blev afholdt den første søndag i maj, hvor 
solen skinnede på den ny udsprungne Bøgeskov. Der var et rigtig fint fremmøde, da 45 stk. var 
mødt frem. Der var en del ”Gå damer og Cyklister”, men vi kunne godt være flere. Næste år vil 
vi forsøge at få flere med fra de andre afdelinger i FSM.

Ekstrem løbet blev afholdt i et fantastisk fint vejr, der var vel næsten varme rekord den dag. Vi 
havde lavet lidt om på løbet, så der også kunne løbes et Ultraløb på 50 km. Det var med håb om,
at der så ville komme flere deltagere. Dem der kom fik et godt løb ,og der var stor ros for ruten 
og afvikling af løbet. Vi prøver engang mere den 21-06-2020 med nye tiltag som ikke er helt på 
plads endnu, og håber på flere deltagere. 

Klubturen i 2019 var en tur til Harzen, til Brockenlauf. Vi var 29 der gik eller løb en af de mange 
forskellige distancer der var. Virkelig en fin klubtur, hvor der var deltagere fra alle afdelinger i 
FSM. Den var tilrettelagt og organiseret af Bent Sørensen, med hjælp fra et par kontakt personer
fra løbeudvalg. Der arbejdes også på en klubtur i 2020 for alle i FSM, men det er ikke helt på 
plads endnu. Der kommer mere information ud senere. 

Alpeløbet blev igen i år en succes. Der var fremgang i antal deltagere. Vi fik dog en ubehagelig 
overraskelse, da vores hjemmeside blev HACKET, så der ikke kunne ske tilmelding. Det blev dog 
forholdsvis hurtigt annulleret med hjælp af IT support. Der blev prøvet nogle andre måder at 
gøre opmærksom på vores løb. Vi fik en sponsoraftale med Det Rigtige Fåborg som reklamerede 
for løbet i deres radio, og i deres månedsblad. Vi mener det var rigtigt godt. Vi gjorde også 
opmærksom på løbet, på de sociale medier bl.a. Face Book, og fik venner og bekendte til at 
dele begivenheden. Vi mener, at det var det der gav øget deltagelse. Der blev også forsøgt med 
en Mail til alle skoler i Fåborg/Midtfyn kommune, men der kom ingen tilbage meldinger. 

Der har i mange år været afholdt Julefrokost i Løbeafdeling, som ikke kun er for løbere da andre
afdelingers medlemmer også er velkommen til at deltage. Der har været nogen frivillige uden 
for udvalget der har stået for arrangementet, med Leif som tovholder. Leif ønskede dog ikke at 
fortsætte, og da der ikke var andre der meldte sig tog udvalget selv over. Det blev også en fin 
frokost, lavet af to fra udvalget og en frivillig. Det håber vi fortsætter.

Juleløbet i 2019 blev nok afholdt i det værst tænkelige vejr, Regn /Slud og Blæst. Men dem der 
kom fik et fint løb. Bagefter var der den sædvanlige fælles frokost og Bingo. 

Da vi havde vores Årsmøde, i oktober var der 32 der mødte frem. Dejligt med opbakning til 
løbeudvalget, tak for det. Der blev drøftet forskellige nye tiltag, nogen er taget i brug og andre 
forsøgt, og nogen arbejdes der på endnu. Valgt til udvalget blev for to år Anne Marie Molter 
Rasmussen, Torben Toft-Nielsen, Kurt Jeppesen og Arne Larsen der afløste Frede H. Nielsen der 



ikke ønskede genvalg. Vi vil endnu engang sige mange tak til alle vore sponsorer, uden jeres 
støtte kunne det ikke lade sig gøre at afholde de forskellige løb. Der skal også siges tak til alle 
frivillige, der har bagt kager/stået en post/eller hjulpet til på anden måde. Tak til Frede for 
hans arbejde, og velkommen til Arne i udvalget. Til sidst vil jeg sige tak til hele udvalget for godt
arbejde i 2019. Jeg syntes vi har haft et rigtig fint samarbejde, hvor de opgaver der er blevet 
tildelt er udført. /Kurt


