
Årsberetning 2014 
 

 
Med Toms død i august led klubben et mærkbart tab. Tom var med fra 

klubbens start og deltog i klubbens aktiviteter både som aktiv løber og som 
formand og medlem af bestyrelsen i mange år. Tom frasagde sig formands- 

arbejdet på grund af sygdom og bad mig overtage posten, hvilket bestyrelsen 
accepterede. 

 

Beretningen omhandler derfor både den tid i 2104 hvor Tom var formand og 
den sidste del af året, hvor jeg har haft opgaven. 

 
Gymnastikken 

Svigtende tilslutning gjorde, at vi besluttede at sløjfe gymnastikken, som ellers 
har været et fast element i hele klubbens levetid. Flere af os husker den tid, 

hvor vi havde to gymnastiksale og gymnastik på flere niveauer. Det gik ikke 
længere og det var vemodigt at slutte ved indgangen til 2014. 

 
Jættemilsgruppen 

Efter forslag fra Bent Mortensen på eftersnakken om Jættemilen 2013 er der 
oprettet en arbejdsgruppe til opfølgning af den dokumentation, som foreligger 

efter Jættemilen 2013, og den erfaring der i øvrigt findes om Jættemilen. 
 

Gruppen består af Bent Mortensen, Christian Gudme, Gunner Jørgensen og 

Jørn Andreasen. 
Det første møde blev afholdt den 16. januar 2104. 

Vi vil prøve at afdække de spørgsmål, der kom frem på eftersnakken og at 
henvise til løsninger på planlægning, afvikling og afslutning af løbet, der kan 

give lettelser i arbejdet. 
Vi blev ikke færdige og vil forsøge at komme længere med arbejdet i 2015, 

hvor vi også tager bemærkningerne fra evalueringen af Jættemilen 2014 med. 
 

Gratis starter 
Efter forslag fra Bent Mortensen blev det på generalforsamlingen vedtaget, at 

klubben betaler medlemmernes startafgifter fra 1. februar 2014 og foreløbig 
året ud for løb i Danmark. Hvis man har tilmeldt sig og ikke møder til start, 

skal man dog selv betale. Ordningen betød at antallet af starter blev forøget 
fra 350 i 2013 til 425 i 2014. En betragtelig og glædelig stigning i aktiviteten. 

 

Flerdagesløb 
Både til påskeløb på Fyn og Sjælland var vi godt repræsenteret, lige som vi 

også sendte en mindre flok til det schweziskw 6-dagesløb i Zermatt. Vi kunne 
godt have været flere, og bestyrelsen opfordrer til at tage udfordringen op. 

Både af sociale og sportslige grunde. Der er mange tilbud i løbet af foråret og 
sommeren i ind- og udland. 

 



O-løb to go 
”Ud af huset”, ”diner transportable”; der er flere betegnelser men dækker de 

aktiviteter vi formår at tilbyde til interesserede uden for klubben. 
Skovcup først i august er blevet et fast element med næsten 200 deltagere, 

hvilket er en betragtelig stigning i forhold til de tidligere år 
Skovbørnhaven ”Hvad den nu hedder” fik også en god servering 

Ved ”Schools on the run” (motionsløb for gymnasier og tekniske skoler) i 
Valbyparken var vi vejvisere. Ikke en O-løbs aktivitet, men vi stiller op med 

60+’ere og viser vej. Derefter går vi hjem med en skilling til glæde for 

klubben. 
Kulturjagten i samarbejde med Gladsaxe Kommune foregik på et nytegnet kort 

(Mogens Hansen) af Bagsværd Fort og trak 150 børn og voksne til. 
Skoleorientering i samarbejde med Københavns Kommune foregik også i 2014 

i Valbyparken. Løbet var i år udvidet til to dage, hvor Lyngby stod for den 
første dag stærkt støttet af vores SpurtIdent gruppe. Den næste dag gav vi 

den selv hele udtrækket med mangepostløb og spurt. Efter forslag fra 
arrangøren er sprintbanen blevet opkaldt efter Tom. 

Bagsværd Friskole fik også en god tur i Bøndernes Hegn på deres 
aktivitetsdag. De var glade for arrangementet og dem ser vi forhåbentlig igen. 

 
Andre arrangementer 

 
SM-nat 

Med god deltagelse afholdt vi 1. afdeling af SM-Nat i Lille Hareskov 5. marts 

med Bent Johansen som banelægger og med ros fra mange deltagere. Jo, han 
er god. På Oles idè serverede kiosken varm suppe, der var så populær at 

mange desværre gik forgæves. 
 

Jættemil 
Christian Gudme som debuterende stævneleder gjorde en flot indsats for at vi 

fik planlagt og gennemført Jættemil nr. 51. Uden nogen til at udføre 
kæmpearbejdet med store og små opgaver før, under og efter løbet klarer vi 

det ikke. Jættemilen er vores største opgave og alle medvirkende står til stor 
ros. Tak alle sammen.  

 
Onsdagstræningen blev gennemført med 15 løb og i alt 247 deltagere. 

 
Jens Eriks træningsløb fik en renæssance og blev et godt tilbagevendende 

tilbud. Løbene afholdes lørdage eller søndage og annonceres til medlemmer, 

der ønsker at være med på maillisten. Kontakt Jens Erik, hvis du vil med. 
 

Klubfesten blev som vanligt afholdt først på året, denne gang i forlængelse af 
generalforsamlingen. 

 
Klubmesterskabet blev løbet i Store Dyrehave med Bent Mortensen som 

banelægger og efterfølgende fejret i FIF Hillerøds klubhus 



 
Juleløb holdt vi også. Denne gang i Lille Hareskov. Vi valgte selv, hvor langt vi 

ville løbe på de afsatte 50 minutter på banelængder efter eget ønske. 
Efterfølgende hyggelig frokost med præmieoverrækkelse i klubhuset 

   
Information 

I 2014 udgav vi 5 numre af Skovtrolden, som på trykkedagen bliver l leveret til 
Kommunens biblioteker, foruden at den selvsagt bliver sendt til medlemmerne 

og lagt på hjemmesiden. 

Vi har desuden oprettet en åben Facebook side, som vi håber vil blive brugt 
godt og grundigt i fremtiden. 

Et nyhedsbrev bliver udsendt med mellemrum som en direkte meddelelse til 
alle medlemmer, hvor klubben har behov for at nå ud til medlemmerne mellem 

Skovtroldens udgivelser. 
Facebook, nyhedbrev og den nu nyopsatte hjemmeside bestyres af Michael 

Møller og giver et livligt indtryk af klubbens akriviteter. Se blot omtalen af Nat- 
og vintercup løbene på hjemmesiden. 

 
Medlemsmøde 

I sommer modtog bestyrelsen et indlæg fra Michael Hjorth. Indlægget er 
gengivet i Skovtrolden nr. 333 fra juni måned og diskuterer, hvad vi skal stille 

op med OK73. I august holdt vi et medlemsmøde hvor Michael gik nærmere 
ind på sine tanker bag indlægget. Referat fra mødet står i Skovtrolden nr. 334 

fra august. 

I Skovtrolden nr. 335 fra november har bestyrelsen beskrevet en række af de 
initiativer, som Michaels indlæg har været fødselshjælper for. Flere af 

initiativerne er i gang, men vi mangler stadig behjertede sjæle, der kan og vil 
tage sig af f.eks. Pressekontakt, Reklamefolder og assistance til planlægning 

og gennemførelse af Jens Eriks træningsindsats. Herfra kommer en højlydt 
opfordring til at træde i karakter, så de nævnte opgaver kan få vores samlede 

indsats for at skaffe flere medlemmer til at give resultat. Tak til Michael for 
hans los i r…. 

 
Medaljer 

Dem har vi også høstet, om end i et mere beskedent omfang end vi før har 
set, men de, der har løbet dem hjem, skal have en hånd for indsatsen. 

 
Divisionsturneringen 

Her så det ikke så godt ud i begyndelsen af året, men det lykkedes at stoppe 

yderligere deroute med den sidste match, så vi blev i 4. division sammen med 
Køge, Politiet København og o63/Maribo/Nyk.F. roklub. 

 
Medlemmer 

Vi gik ind i året med 98 medlemmer og ud med 84 medlemmer. Ikke så godt 
og med plads til forbedringer. 

 



Til gengæld vokser vores ungdomsafdeling, dog kun i højden, men klubben har 
bevilget medlemmerne en SportIdent-brik 

 
Den lader vi lige stå lidt. Den med plads til forbedringer. Vi kan ikke gøre 

noget ved alderen, men vi kan gøre noget ved at få flere medlemmer og jeg vil 
igen opfordre til at tage fat i de opgaver, jeg tidligere har nævnt for at få vores 

indsats til at hænge bedre sammen. 
 

Opfordringen skal dog ikke stå alene for jeg vil også her gerne sige tak til alle, 

der har gjort deres til, at vi har en velfungerende klub med et godt socialt 
klima og gode og anerkendte arrangementer. 

 
Jørn 

 
 

 
 

 


