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FORORD
At skrive Blovstrød Løvernes historie er som at bestige
et bjerg. Ligesom man tror at man har nået toppen, så
dukker endnu et fremspring frem – med nye udfordringer og historier.
Med den megen energi, der fra alle sider er lagt i de
30 første år af Løvernes eksistens, så ville en komplet
historie, med de mange personers betydning for klubben, fylde noget i omegnen af ”Hulebjørnens Klan” – en
500-600 sider. Men det var ikke den opgave Løvernes
Konge bad mig løse for to flasker rødvin.
De næste sider er derfor et lille udpluk af historien, som
jeg oplevede den i min egenskab af sportsredaktør
på Allerød Nyt i en halv snes år og ellers har kunnet
læse mig til. Skulle der trods al anvendt omhu være
forglemmelser, skæverter samt passager og navne,
der ikke stemmer overens med virkeligheden, så er der
ingen lumske bagtanker bag. I så tilfælde vil det nemt
kunne rettes op, når Blovstrød Løverne for alvor fylder
rundt – 50 år – vel sagtens stadig med Axel Nielsen som
formand.
Et stort tillykke til alle 1117 Blovstrød Løver med de
første 30 år.
Frands Havaleschka

Dette hæfte er udgivet i forbindelse med Blovstrød Løvernes 30
års jubilæum den 15. december
2010.
Redaktion: Frands Havaleschka
Oplag: 1.200
Stor tak – til alle, der har bidraget
med billeder, historier og andet
materiale. En speciel tak til Egon
’Lyn’ Jensen.
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MEDLEMSAFTEN
OM OL I SEOUL

Ved en klubaften onsdag den
8. januar 1986 havde Løverne
besøg af Emmanuel Rose, tidligere generalsekretær for Dansk
Idrætsforbund. I kraft af sin
stilling var han bl.a. med til at
planlægge OL i Seoul i 1988,
hvilket bl.a. omfattede en opmåling af marathonruten med
et 50 meter stålbånd (endda
to gange). Et af de store danske håb i Moderne Femkamp,
Pernille Svarre var blandt tilhørerne.
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Starten er gået for ungdomsklasserne i det første Blovstrødløb.

Rundt omkring i landet var der opstået en motionsbølge, som fik folk til at tænke lidt mere over deres helbred
og fysiske form. En række motionsløb skød op overalt,
også i Nordsjælland og Københavnsområdet.
I Blovstrød havde Eivind Bo Sørensen i flere år lagt
megen energi i Blovstrød Moderne Femkæmpere, der
udviklede sig til at være det absolutte center for Moderne Femkamp i Danmark. Også svømmeklubben RAP i
Blovstrød var en magtfaktor i deres sportsgren, og sammen stod de to klubber bag det første Blovstrødløb med
Axel Nielsen og Eivind Bo Sørensen som initiativtagere
og løbsarrangører.
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Det fandt sted den 20. april 1980 og blev gennemført
med stor succes. 292 passerede mållinjen og de blev
vidner til en stor tilskuerinteresse og et bugnende
præmiebord. De yngste løb 4 km, og her hed vinderen
i drengeklassen i øvrigt Søren Rasted. De ældste løb 10
km. Deltagergebyret var 15 kr.
Forud for løbet havde Eivind og Axel sørget for ekstra
opmærksomhed i de lokale aviser, og tilbød hver lørdag
fra 5. januar træning på Skovmarken Stadion (Blovstrød
Stadion), hvor der blev løbet i flere grupper med forskelligt tempo. Mange fulgte opfordringen. Motionister i
alle aldre mødte frem og snart havde Blovstrød fået en
”motionsdille”, som nu har varet i 30 år - og bredt sig
kraftigt udover pastoratet.
Axel Nielsen høstede samtidig en vigtig erfaring. Nemlig den, at folk i store tal mødte op til træningen, hvis
den blev ledet af en træner, mens frafaldet var stort,
hvis ikke der var nogen til at organisere træningsturene. Denne erfaring, og en fortsat stor løbeinteresse i
lokalområdet, blev det egentlige startskud til Blovstrød
Løverne. Og faktisk har grundprincipperne i træningsorganiseringen været de samme lige siden, ikke mindst
traditionen med en 2½ km social opvarmningstur om
lørdagen, hvor de langsomste løber forrest – og siden
løber i grupper tilpasset deltagernes træningsniveau.

VANDT SM
PÅ SIN FØDSELSDAG
At fylde 11 år er sjovt, men at
vinde Sjællandsmesterskabet i
cross samme dag, det er endnu
sjovere. Den oplevelse fik Morten Dam-Sørensen på sin fødselsdag i marts 1986, da han på
en kuperet rute i Tåstrup vandt
rækken op til 12 år, og sammen
med Jesper Persson og Mikael
Hansen vandt hold-SM.

Axel i front
Initiativet til løbeklubben blev taget af Axel Nielsen, der
startede som idrætslærer på Blovstrød Skole tilbage i
1975. Her kunne han se en god idé i at træne de mange
børn, også udenfor skoletid, hvilket ikke var noget
der ligefrem frembragte klapsalver på lærerværelset.
Lærerforeningens daværende formand, Martin Rømer
havde ikke levet forgæves! Men Blovstrød Skole dominerede herefter amtets idrætsstævner og flere og
flere elever tog idrætsmærker. De havde det skønt og
talenterne myldrede frem.
Den sportsglade skoleinspektør A. Knud Andersen gav
Axel Nielsen lov til at benytte Blovstrød Skole som
ramme for den stiftende generalforsamling, der fandt
sted den 15. december 1980, og helt naturligt blev Axel
Nielsen valgt som foreningens første - og indtil nu
eneste – formand. Til de øvrige poster valgtes: Mogens
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KRONEPRISEN

Axel Nielsen fik i maj 1984 Kroneprisen på 10.000 kr. Prisen,
der blev uddelt i anledning
af Sjællandske/Frederiksborg
Banks navneskifte til Kronebanken, blev uddelt af bankbestyrer i Blovstrød afdelingen, Annie Søborg Hansen.
Prisen gik til Løverne, fordi de
har gjort en stor indsats for at
skabe aktiviteter for både børn
og voksne i byen, motiverede
Annie Søborg valget.

Axel Nielsen og Eivind Bo Sørensen skabte stor opmærksomhed om Blovstrødløbet og den nye løbeklub.

Larsen som næstformand, Carl Nørrelund som kasserer,
Karin Nielsen som sekretær og Svend Frederiksen som
suppleant.
Men hvad skulle klubben hedde? Inden den stiftende
generalforsamling havde initiativtageren lagt op til en
navnekonkurrence og selv luftet navnemuligheder som
”Lynet” eller ”Det hurtige lyn”. Men det var Blovstrødborgeren Flemming Nyberg ikke tilfreds med. Nyberg,
uddannet arkitekt, men også kendt som en sand logomager, der er ophavsmand til hundredvis af slogans og
bomærker, legede lidt med ordene og slog et par streger. Den dobbelte betydning af ordet ’løverne’ fik han
hurtig sat sammen med bynavnet Blovstrød. Dermed
var navnet Blovstrød Løverne skabt og derfra tog det
ham ikke lang tid, at tegne den glade løve i bevægelse.
Startåret 1980 blev påført det runde logo, som siden har
været klubbens synlige kendetegn. Oprindelig var løven
blå på hvid bund, men i slutningen af 90’erne skiftede
løven farve til orange på blå bund.

For hele familien
Blovstrød Løverne blev samtidig organiseret som en underafdeling af Blovstrød Idrætsforening. Allerede på den
stiftende generalforsamling meldte 30 personer sig ind
i den nye klub, deriblandt topløberen Torben Rasmussen fra Holte, der senere skulle vise sig at blive en stor
inspirationskilde for klubbens løbere og trænere.
”Vi håber det vil blive en afdeling for hele familien”,
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sagde den nyslåede klubformand, der introducerede
et familiekontingent på 150 kr. om året. Ellers var det
årlige kontingent fastsat til 100 kr. for seniorer og 50
kr. for juniorer.
Som elite cykelrytter i Lyngby CC, fik Axel Nielsen hurtigt
skabt et samarbejde mellem Lyngby CC og Blovstrød
Løverne. Resultatet blev afviklingen af såvel det åbne
Københavnsmesterskab som et motionsløb i cyclecross. Det fandt sted i Tokkekøb Hegn med start og
opløb på Blovstrød Stadion.

Med postbuddet til EM for veteraner

UNGDOMSREKORD
AF PIA PETERSEN

Fra starten opnåede Blovstrød Løverne mange fine
resultater ved en række amtsmesterskaber, som blev
afviklet i samarbejde med FASG&I (Frederiksborg Amts
Skytte Gymnastik og Idrætsforeninger). Men også ved
større stævner, Sjællands- og Danmarksmesterskaber
i cross og terrænløb, skulle løverne hurtig gøre sig
bemærket. Specielt i ungdomsårgangene var de andre
klubbers løbere et let bytte for de unge løver, der op
gennem 80’erne ryddede præmiebordene. Ret hurtigt
kom også de såkaldte veteranløbere (over 30 år) godt
med på sejrsskamlerne i de respektive aldersinddelte
løbediscipliner.
En af de første voksne løbere, der markerede sig var
det løbende postbud
Mogens Larsen, som
A xel havd e l ø b et
med i SNIK og nu var
med i etableringen
af Blovstrød Løverne.
Hans statur og cigaretforbrug fremtvang
ikke den største respekt blandt hans
konkurrenter. Men
løbe stærkt det kunne han. Op til Europamesterskabet for
veteraner, som han
var blevet udtaget
Det løbende postbud Mogens Larsen
til sammen med sin
kvittede smøgerne og løb stærkt.
kone Birthe, blev han

Rapfodede Pia Petersen forbedrede ved et banestævne
på Østerbro Stadion den danske
ungdomsrekord på 5000 meter
med fem sekunder til 18.12,3
min. for aldersgruppen 13-14
år. Det skete i oktober 1984. I
det hele taget dominerede Pia
Petersen i mange år sin aldersklasse ved at løbe en række
mesterskabstrofæer hjem, bl.a.
DM i 10 km landevejsløb i Fælledparken i vindertiden 38.56
min.

EN LØBENDE LEGENDE - 30 år med Blovstrød Løverne

7

’erne

80
SPONSORSTØTTE
TIL MADS

Blåkildecentrets administrator,
Kurt Christensen trådte i juni
1984 til med et sponsorat til
den talentfulde ungdomsløber,
Mads Jacobsen, der efter blot
en måneds medlemskab fik
overrakt pigsko, konkurrencesko, træningstøj og regntøj til
en værdi af over 2.000 kr. Axel
Nielsen sagde ved den lejlighed til Allerød Nyt, at Mads
Jacobsen er et utroligt talent,
man fremover skal regne med.
Og han fik ret. Året før havde
samme Kurt Christensen, som
repræsentant for Bendix Bank,
uddelt et lignende sponsorat
til Lars Krogsgaard, en anden
af de talentfulde ungdomsløbere, der dominerede i start80’erne.
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pisket igennem hård intervaltræning. Mogens spiste
skrå, så træneren havde nemt ved at bedømme hans
træningsindsats: Hvis han ikke brækkede skråen op
efter intervallerne, havde han ikke givet sig nok! På
det tidspunkt var han 51 år og løb 10 km. På 33,27 min.,
og var favorit til at vinde EM. Med K.C. Finans i ryggen
blev rejsen sikret, men desværre løb han ind i en skade
umiddelbart før løbet, så han aldrig fik sit mesterskab.
Mogens var startet som 38-årig, røg 20 cigaretter om
dagen og fik sin eneste motion ved at køre post. Så der
er endnu håb for mange.
Men det var kun en mindre del af klubbens løbere, der
havde konkurrencemomentet vendt mod andre. Langt
de fleste dyrkede løberiet for motionens skyld, og for at
forbedre sin egen personlige træningstilstand. Blovstrød Løverne har nemlig altid sat det sociale samvær
og glæden ved at dyrke motion sammen med andre i
højsædet. Det der senere blev defineret som de tre S’er:
Seriøst – Sjovt - Socialt.

Mange opgaver
En klog mand har en gang sagt: Man skal altid tage sig
godt af en ny lærling. En dag er det måske ham, der
overtager butikken. Sådan har det også altid været i
Blovstrød Løverne, hvor nye løbere – uanset køn, form,
alder og kampvægt – altid er velkomne. Et par enkelte
sure opstød i 30 års klubblade, kan ikke ændre ved det
enorme sociale engagement, der altid har været Løvernes varemærke. Hvert eneste år siden starten i 1980
har Løverne således startet nye begynderhold, hvor
deltagerne langsomt får bygget formen op. I de første
år benyttede man årsskiftet og det synlige julefedt til at
få gennet folk ud i skoven allerede fra det tidlige januar,
men senere fandt man de lune varmegrader i april mere
velegnet som starttidspunkt.
Ved at få mange nye løbere ind, har man samtidig sikret
sig et godt rekrutteringsgrundlag til de mange tillidsposter en klub som Blovstrød Løverne har behov for. Det
drejer sig ikke kun om medlemmer til bestyrelsen, men
også om trænere og ledere for de mange hold, samt
banelæggere, tidtagere, pressekontakter, bladredaktører, sponsorstøtter og meget andet. Vejledning om køb
af løbeudstyr, effektive træningsplaner og testløb var
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andre aktiviteter, der hurtigt blev en del af Løvernes
programpakke.

Team for eliten
Ret hurtigt blev det dog klart for bestyrelsen, at der
skulle tilføres ekstra økonomiske ressourcer, hvis klubbens mange talenter skulle have mulighed for at udvikle
sig yderligere. De løbere, der træner og konkurrerer
mest har også de største udgifter til løbesko, løbetøj,
rejseudgifter og startpenge. Til at støtte dem, præsenterede klubben ved juleafslutningen i december 1983
et nyt initiativ i form af støttefonden, Team Blovstrød
Løverne. Pengene skulle nemlig ikke tages fra klubkassen og dermed bredden, som man så ofte ser i andre
klubber og idrætsgrene, men skilles ud i en fond.
Fonden skulle danne det økonomiske fundament ved
at tegne sponsoraftaler med private fra 500 kr. og opefter og firma-sponsoraftaler fra 5.000 kr. og opefter.
Pengene samledes i en pulje, der dels skulle yde tilskud
til indkøb af sportsrekvisitter og dels tilskud til løb i indog udland, træningslejre, instruktørkurser og dækning
af rejseudgifter. For at modtage støtte krævedes det
af løberne, at de opfyldte nogle tidsmæssige kvalifikationskrav, der blev fastsat af et konkurrenceudvalg.

SKIDE GODT, EGON!
I en træningsrapport med overskriften: ”Føler du fritiden lang
– så bed om et træningsprogram” fortalte Egon Hyldmar i
klubbladet nr.1 fra 1985 om sin
måde at træne sig op til at løbe
en maraton. I startnummeret
konstaterede den dengang 50årige løber, at det ikke blot
krævede meget af ham selv,
men også at sine omgivelser.
Egon Hyldmar har gennem
årene haft mange funktioner
hos Løverne og virkelig været
en solid arbejdskraft, bl.a. som
fysisk træner og stævneplanlægger.

Pia Petersen, Kristina Nielsen og Alice Nielsen løb sig til medaljer ved
mange cross-mesterskaber.
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KLUBAFTEN
I DET KGL. TEATER

I april 1991 havde Løverne premiere på en ny type klubaften
på Det kgl. Teater i København.
Der var så stor interesse for
tilbuddet, at succesen blev gentaget 30. november samme år,
hvor 27 kulturløver med velfriseret manke overværede Verdis
opera ”Don Carlos” på Gamle
Scene. Efter oplevelsen var der
natmad i Baron Boltens Gård.
Initiativtager var naturligvis
”Don Madsen” – hvem ellers?

Initiativet blev hurtigt en fin succes med 20.000 kr. i
kassen på rekordtid.
En sand talentparade af dygtige ungdomsløbere prægede medaljeskamlerne og lokalavisernes spalter op
gennem 80’erne. Hvem husker ikke navne som Pia Petersen, Lotte Gregersen, Kamilla og Bolette Haals, Louise
Dam-Sørensen, Alice Nielsen, Tina Hansen, Morten
Dam-Sørensen, Jesper Hvitved, Thomas Nielsen, Jannik
Sadolin, Søren Jakobsen, Christian Friis, Mads Jacobsen,
Lars Krogsgaard, Martin Nielsen, Kristina Nielsen, Peter
Gram-Nielsen og mange, mange flere. Det store ikon allerede den gang var Pernille Svarre, der dominerede en
række kortere distancer og vandt mange mesterskaber
da hun var i 20’erne.

Et af mange udklip om Pernille Svarres bedrifter. Her fra dagbladet B.T.

Vandt hold DM i maraton
I den mere velvoksne ende af skalaen var der også
masser af talent. Den ene medalje efter den anden blev
hevet hjem i såvel de aldersopdelte dameklasser som
i herreklasserne. Og til alles overraskelse – ikke mindst
Løverne selv – vandt Blovstrød Løvernes herrer guld i
holdkonkurrencen ved DM i marathon, der blev løbet
i Frederikshavn i september 1984. Gulddrengene var
Steffen Rågård, som løb i tiden 2.30.09, hvilket den gang
var ny klubrekord og som sikrede ham en individuel
5. plads, samt Peter Gram-Nielsen, 2.39.24 og Morten
Jenstrup, 2.49.30.
Efter at flere Løver havde stiftet bekendtskab med den
klassiske marathon distance på 42 km 195 meter, blev
tanken om at etablere et marathon team luftet i 1984.
Med Poul Møller Hansen som initiativtager samledes en
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række løbere for at udveksle træningserfaringer, træne
sammen og støtte hinanden. Løverne samlede et stort
hold ved Wonderful Copenhagen Marathon, hvoraf 43
gennemførte. Hele syv var under den magiske grænse
på tre timer. Hurtigste Løve var Steffen Rågård med
tiden 2.32.38.
På kun få år manifesterede Blovstrød Løverne sig som
en af de mest vindende atletikklubber i Danmark.
Således kunne man i Dansk Atletik Forbunds medlemsblad i efteråret 1984 læse en stor artikel om Løverne,
der blev betegnet som en af sæsonens store positive
overraskelser.

19-PLADS I VASALOPPET
Rasmus Jensen fik fuld valuta
for sin store skisatsning, da
Blovstrød Løven i år 2000 udgaven af Vasaloppet opnåede
en fornem 19-plads. Hans tid
for det 90 km lange løb på ski
blev 4.24,56 – blot fem minutter
efter 2.pladsen.

En fod indenfor alle steder
Med en fod indenfor i næsten ethvert Blovstrødhjem
skabte Blovstrød Løverne sig en enorm popularitet hos
alle op gennem 80’erne. En bred foreningsopbygning
sikrede samtidig, at aktiviteterne fik lov at udvikle sig,
og at der var folk til at tage hånd om de forskellige
opgaver og de mange nye medlemmer, der myldrede
frem.
Godt bakket op af en række lokale firmaer, med Tømrermester Poul Hvitved, Konsulentgruppen Peter Krogsgaard, Kronebanken og Kurt Christensen som nogle af
de største økonomiske støtter i midt-80’erne, har det
økonomiske fundament været i orden helt fra starten.
Til gengæld blev organisationen nu så omfattende, at
man var nødt til at udarbejde en strukturplan. Det skete
i 1987, hvor arbejdsopgaver og ansvar blev placeret i
12 udvalg.
Berlinmuren faldt og Mads Jacobsens blev kåret som
Årets Sportsprofil i 1989 i lokalavisen Allerød Nyt. Dermed var Løverne og resten af verden klar til at tage hul
på 90’erne.
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DET VAR OGSÅ
PÅ TIDE…

Efter 20 år uden en dirigentklokke, blev klubben ordentlig
ekviperet til fremtidige generalforsamlinger i 2000. Her
overrakte Kjeld og Karin Andreasen formanden en dirigentklokke af det pureste sølv,
købt på et loppemarked.

Løvernes første runde fødselsdag i 1990 blev fejret med fuld musik
med Steen W.Ø. Larsen som kapelmester.

I det nye årtis første nummer af klubbladet kunne man
læse, at det var kroppens fedt-procent, der bestemte
sundhedstilstanden, og at tynde mennesker sagtens
kan være fede. En artikel med gode tips til hvordan man
kombinerer kost og motion. Igennem årene har Løverne
altid bidraget med gode tips til at optimere løbernes
træningstilstand, hvad enten det har handlet om kostens sammensætning, træningsmetoder eller løbeud-

De første træningspionerer, der udførte et kæmpe arbejde i de første
år, begyndte af trappe ned.
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styr. Typisk har emnerne været taget op på klubaftener
eller som artikler i medlemsbladet Løvebrølet.
Med Murens fald i 1989, benyttede Karsten Madsen
samtidig det nye årti til at se nye muligheder i den
efterhånden traditionsrige tur til Berlin Marathon, bl.a.
gav det nu frie Berlin gæsterne flere spændende udflugtsmuligheder.
Samtidig med skiftet til 90’erne var det også tid for trænerparret Elsa og Leon Styczen at takke af, efter at de i
mange år havde haft ansvaret for begyndertræningen.
Et stort pionerarbejde, som helt fortjent blev belønnet
med en stor afskedsgave. I nogle år tog Joan og Erik
Bruun sig af motionisterne, mens Lars W.Ø. Larsen allerede den gang kunne fremvise et imponerende antal
løbere til begyndertræningen, som majoren styrede
under sikker kommando. En imponerende indsats han
har fortsat med helt op til jubilæet.

KONTAKT TIL PRESSEN
Blovstrød Løverne har altid været gode til at skabe aktiviteter
og resultater. Men de har også
været gode til at fortælle om
dem. Ikke mindst Poul Møller
Hansen, der til ethvert stævne
i 80’erne og langt op i 90’erne
medbragte sin skrivemaskine,
således at lokalaviserne på
professionel vis blev underrettet om resultaterne, allerede
inden sidste løber var kommet
i mål. Resultatet kan ses i et
utal af mapper med presseklip
fra primært Allerød Nyt, Allerød
Posten, Frederiksborg Amts
Avis og Birkerød Avis.
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ET RIGHOLDIGT
REPERTOIRE

Udover at træne konkurrenceløbere og motionister i alle
aldre har Blovstrød Løverne
altid været gode til at finde på
nye aktiviteter. De har således
været initiativtagere til nye
løbsformer, tokamp, indendørs
håndbold- og fodboldstævner,
styrketræning og gymnastik i
vintersæsonen, kombinerede
orienteringsløb og grillfester,
danseundervisning, foredrag
om relevante emner indenfor
løb, motion, kost og sundhed,
for slet ikke at tale om rejser,
træningsophold, bankospil, fester og meget mere.
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Yes we can! Birgit Eriksen og Leo Christensen blev begge
kåret som Årets Løve i 1992.

Klubbens første runde fødselsdag blev dels fejret ved
Løvefesten den 17. november 1990 og dels på selve
dagen - 15. december - med et 5 km. handicapløb og et
åbent hus arrangement på Blovstrød Stadion.

Verdens bedste femkæmpere
De moderne femkæmpere Pernille Svarre og Eva Fjellerup, som Blovstrød Løverne havde importeret dels
fra svømmeklubben og dels fra femkampklubben, var
super aktive både i 80’erne og 90’erne. Efter at Pernille
Svarre havde rundet de 30 år begyndte hun at gøre sig
gældende på de længere distancer, og skrev sig ind på
1.pladsen på 3000 m, 10 km og ½ maraton på Løvernes
egen ”Alle tiders top 10” liste. Hun vandt en masse
stævner og opnåede DM-guld i cross i 1998. Hun er en
meget alsidig elitesportsudøver, som har repræsenteret
Danmark i ikke færre end fire discipliner: atletik, triatlon,
fægtning og moderne femkamp. Men det var i Moderne
Femkamp hun for alvor slog igennem. Her opnåede hun
8 Nordiske mesterskaber, VM-sølv i 1984 og kom helt til
tops som verdensmester i 2000 i en alder af 38 år.
En fantastisk præstation som Eva Fjellerup tidligere
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havde opnået ikke færre end 5 gange i årene 1990
(hvor hun modtog BT’s Guld), 1991, 1993, 1994 samt ved
master-VM i 1997. Hun var i flere perioder aktiv Blovstrød
Løve, men hendes force var ikke løbe-disciplinen, men
derimod svømning - og fægtning som hun anså for
femkampens nøgledisciplin. Men ved målrettet træning
fik begge femkæmpere forbedret deres pointhøst væsentligt i løbedisciplinen.
Måned for måned og år for år var der et hav af stævner og løb som medlemmerne kunne melde sig til. I
flæng kan nævnes Køge Sommeraften, Kvindeløbet,
Bagsværd Løbet, Søndersø Rundt, Slotsløbet, Julestjerneløbet, Griseløbet, Færgelundsløbet, Hamletløbet, LIF
Kondiløb, BT Halvmarathon, Eremitageløbet, en række
SM- og DM-løb, SKAF-mesterskaber - for ikke at glemme
klubbens egne arrangementer som Blovstrødløbet,
Blovstrød (Reebok) Stafetten og Blovstrød Halvmarathon og mange, mange andre større og mindre løb.
Også mountainbike var på repertoiret.
Masser af fine resultater blev opnået, men nu primært
i voksenrækkerne.

Ny løber – ny løbestil
Et nyt stjerneskud dukkede op på Løvehimlen
i 1995. Det var Carsten
Jørgensen (også kaldet ’Arme og ben’), der
oprindeligt var orienteringsløber men som
Løverne omskolede til
almindelig løber med en
ualmindelig løbestil. Han
blev klubbens store medaljesluger, og står nok
for Blovstrød Løvernes
største løbspræstation til
dato, da han i 1997 blev
Europamester i cross. Løbet blev afviklet i den
portugisiske by Oeiras på
en 9,5 km hård rute. Det
meste af vejen lå han i

LØVEFEST
MED BATMÆND
Ingen sæson uden en afsluttende løvefest. Sådan har det altid
været den 3.lørdag i november.
Og festerne har aldrig været
kedelige. God mad og musik,
danselystne humørfyldte festdeltagere, uddeling af priser,
underholdning og en lille sang
af formanden, har været faste
ingredienser til løvefesterne,
der startede i Sct. Georgsgården og Stadion-klubhuset og
siden stort set altid har været
afholdt i Blovstrødhallen. Et
år, i starten af 90’erne, havde
halinspektør Erling Petersen
dobbeltbooket hallen en lørdag
aften, hvor der både var løveafslutning og DM i bordtennis for
Old Boys og veteraner. Med de
mange dejlige, veltrimmede og
danselystne løvinder indenfor
rækkevidde blev det en fest,
som man stadig snakker om i
bordtennis kredse.

En koncentreret Carsten Jørgensen
i fuld firspring vandt EM i cross.
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LØVERNES KONGE

I sommer ferien1986 sagde
Axel Nielsen farvel til jobbet
som lærer på Blovstrød Skole
for at hellige sig et job som
salgschef og eventudvikler i
firmaet Reebok, der var det
nye sports-udstyrs firma, som
nogle år forinden havde taget
kampen op med de store giganter på markedet, Adidas og
Puma. Men det fik ham ikke til
at drosle ned på Løve-arbejdet.
Tværtimod.
Som en af initiativtagerne til
at starte Blovstrød Løverne,
der på få år voksede sig til at
blive Sjællands største atletikklub med 410 medlemmer, og
for sit store engagement som
formand, leder og træner, blev
Axel Nielsen i december 1986
hædret som ”Årets leder” af
Sjællandsk Atletik Forbund.
Det foregik i Idrættens Hus og
indbragte ham vandrepokal,
erindringspokal og 1500 kr.
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frontgruppen, og havde kræfter til at slå svenskeren
Claes Nyberg i et fantastisk spurtopgør, hvorefter han
kunne lade sig hylde som en overraskende Europamester. I slutningen af året fik han invitation til Cross
Challenge i Spanien, hvor han sluttede som bedste
europæer på 5.pladsen, kun overgået af fire Kenyanere,
hvoraf vinderen blot var 12 sekunder hurtigere end
Blovstrød Løven.
På de hjemlige breddegrader kunne Løverne mønstre
to stærke hold i Vinter Cuppen. Herrerne med Carsten
Jørgensen i spidsen var ganske suveræne på 1.pladsen,
mens Løvernes frygtindgydende damehold kæmpede
med Sparta om hold-guldet. De fire løver: Susanne
Møller, Nina Christensen, Dorte Dahl og Kersti Jacobsen
var garvede løbere, der alle hørte til i den danske elite
Top 10.
Carsten Jørgensen vandt desuden flere gange DM-guld
i halvmaraton, og mange andre løb op gennem 90’erne
og i årene omkring årtusindeskiftet. Han vandt således
6 ud af 8 Eremitageløb i perioden 1993-2000. De to
gange han ikke vandt, var i 1997 og 1999, hvor han ikke
stillede op! Han satte dansk rekord på 10.000 meter med
27.54,76 min. ved et stævne i Lissabon i 1998, og samme
Det var ikke kun eliten, der vandt. Også Egon Jensen har
tit stået øverst på sejrsskamlen.
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år satte han dansk rekord på ½ maraton i tiden 1.01,55
timer. Sammen med Allan Mogensen, som også i flere
år var en af de helt markante Blovstrød Løver, samt to
andre, vandt Carsten Jørgensen orienterings VM i stafet
i 1997. Carsten Jørgensen, der nu er bosat i New Zealand,
nåede at optræde 59 gange på det danske landshold
i orienteringsløb og vandt i alt 17 DM-guldmedaljer i
forskellige orienterings-discipliner.

Langtidsskader efter klubmesterskaberne
Hvert år ved sæsonafslutningen har Blovstrød Løverne
kåret klubmestre i de forskellige aldersgrupper. Ideen
var at kåre de mænd, kvinder, drenge og piger, der var
de bedste all-round løbere. Alle distancer talte derfor
med: 800 m., 1500 m., 3000 m., 5000 m., 10 km., 20 km
(senere ½ marathon) og marathonløb. Bedste løber i
disciplinen i pågældende aldersgruppe fik 20 point, 19
point til nr. 2 osv. Problemet var bare, at flere løbere stillede halvskadede op på de lange distancer for at høste
point. Det betød at flere blev langtidsskadede.
For at stoppe dette uføre besluttede Løverne sig for, at
det nu kun er pointene fra de fem bedste af ens favoritdiscipliner, der tæller med i det samlede pointregnskab.
De helt store mesterskabsløver har været Hanne Svarre
Nielsen og Lone Gilg (tidligere Fredgaard), der helt imponerende har vundet 23 klubmesterskaber – hver! Hos
mændene er det Knud P. Nielsen (21) og Axel Nielsen
(19), der har vundet flest klubmesterskaber.

LØB SIG TIL PENGE
Stortalentet Mads Jacobsens
form kulminerede på rette tid
og sted, da han i Århus i 1986
sikrede sig DM-titlen og samtidig vandt årets Naturgas Cup
– en serie på seks afdelinger.
Sejren indbragte ham 11.000
kr., som blev opbevaret på en
bankbog hos Dansk Atletik Forbund.

De fire løver med flest klubmesterskaber: Lone, Axel, Hanne og Knud,
blev hædret ved 30-års jubilæumsfesten.
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ET GYLDENT ÅR

Året 1986 indbragte Blovstrød
Løberne 157 mesterskabsmedaljer, fordelt med 71 guld, 45
sølv og 51 bronzemedaljer.

En af de mange faste traditioner er løvefesten, der altid afholdes den
tredje lørdag i november. De fleste gange har Blovstrødhallen dannet
rammen.

Mange traditioner
I det hele taget er meget hos Blovstrød Løverne bygget
op omkring traditioner. Her kan nævnes Løvefesten den
3. lørdag i november, hvor klubmestrene hædres, Årets
Løve kåres og diverse priser uddeles imellem underholdende indslag, god mad, fest og dans.
Så er der bankospil den 1. mandag i december, hvor
klubben serverer gløgg og æbleskiver, og hvor folk kan
gå hjem med gode præmier. Den sidste lørdag inden
juleferien arrangerer Løverne et handicapløb, hvor det
gælder om at ramme den tid man har forudsagt - uden
ur. Her afløses gløggen af julebryg. Ved Nytårsløbet
den 1. Januar serveres der champagne og kransekage
og man løber/går en lille tur på 45 min. Om sommeren
arrangeres Grill orienteringsløb. Det sker den 3. lørdag
i august. Her servers der store bøffer til alle. Det er løb
og traditioner, hvor de nye begyndere blandes med de
mere rutinerede motionister.

Egen hjemmeside
I 1998 fik klubben sin spæde debut i cyberspace. Blovstrød Løverne fik sin første hjemmeside på internettet.
Takket være Poul Vilhelmsens store interesse for det
nye omsiggribende medie, stillede han sin egen hjemmeside til rådighed for Løverne. Adressen var:
www.danbbs.dk/~vilhelmp/lions.htm
Som iværksætteren den gang så rigtigt gjorde opmærk-
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som på, så ville det nok være en god idé, hvis klubben
investerede i sin helt egen hjemmeside med en mere
sigende adresse! En opfordring, der senere blev fulgt.

Anstrengelserne bar frugt
I slutningen af 90’erne blev kommunalpolitikerne flere
gange mindet om det store behov Allerød havde for at
få etablere en kunststofbane, hvor skoleungdom og de
to løbeklubbers medlemmer - samt mange andre lokale
idrætsklubber - havde mulighed for at træne og afholde
stævner. I den oprindelige plan for Blovstrødhallen,
der blev opført i 1982, havde man på tegningerne
afsat en kunststof løbebane, der skulle omkranse den
påtænkte opvisningsfodboldbane. Men det blev som
bekendt ikke til noget. I stedet mente kommunen den
gang, at det ville være en bedre løsning, hvis Blovstrød
Løverne og LIF Atletikafdeling kunne enes om at bruge
atletikfaciliteterne på Skovvang Stadion. På tværs af de
gamle sognegrænser så man det usædvanlige, at de to
naboklubber faktisk kunne finde fælles fodslag og gå
sammen om det fælles projekt. 1999 gik med en del
avisskriveri, det samme gjorde det følgende år. Men det
skulle vise sig, at anstrengelserne ikke var forgæves.
Endelig langt om længe gik kommunen i gang med at etablere kunststofbaner på Skovvang Stadion, der dog først blev taget i brug i det
sene efterår 2000.

MADSEN REJSER
Karsten Madsen har i flere perioder bestridt det betroede
hverv som klubbens kasserer.
Men det skulle ret tidligt vise
sig, at den uddannede revisor
og taljonglør ville få en helt
anden og mere betydningsfuld
rolle i løvernes klubhistorie:
Som rejsearrangør. Straks fra
begyndelsen begav en række
løver sig udenfor landets grænser for at deltage i halve og
hele maratonløb, ikke mindst
takket være Madsens evne til
at planlægge og gennemføre
et flot rejseprogram. I de første
mange år med tog, men siden
med bus og fly til alverdens
destinationer. Med stor entusiasme og en glubende appetit
på kulturelle oplevelser, sørger
han altid for, at turene giver
deltagerne nogle fantastisk
gode oplevelser.

EN LØBENDE LEGENDE - 30 år med Blovstrød Løverne

21

’erne

00
BRITE VANDT VM

Blovstrød Løverne har gennem
årene haft mange VM-mestre
i medlemsskaren. Som en lille
kuriositet kan det nævnes, at
man udover Carsten Jørgensen
faktisk fik endnu en O-verdensmester, idet Jamie Stevenson
opnåede at vinde VM-guld for
det britiske hold.

En af løvernes mange store profiler, Christian Madsen, i front ved
Eremitageløbet, som han har været så mange gange.
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I en alder af 23 år overrasker Christian Madsen i 2000
ved at vinde DM i halvmaraton, der foregår med Århus
1900 som arrangører. Alle konkurrenterne, inklusive
storfavoritten Klaus Hansen fra AGF, ser kun Blovstrød
Løvens fodsåler. Trods en generende vind løb han i mål
som nr.1 i tiden 1.07,20.
I 2001 dominerer Løverne totalt DM i halvmaraton. Carsten Jørgensen vinder guld i 1.06,48 og Christian Madsen
sølv 15 sek. efter. Blovstrød Løverne vinder suverænt
holdkonkurrencen med Per le Fevre som trediemand.
Denne triumf gentog sig året efter, hvor hele 7 Løver
var under 1.12,15 på DM-ruten, og hvor Løverne tog godt
for sig af DM-medaljerne i de forskellige klasser. Holdguldet gav begge gange en automatisk billet til Europa
Cup’en i halvmaraton, men begge gange måtte Løverne
undvære deres bedste kort til EM-stævnet. Alligevel
lykkedes det holdet med Mads Jacobsen, Ronni Hansen,
Per le Fevre og Jesper David Jensen, at blive nr.7 af de
20 deltagende lande i 2002.

KOK AMOK
I mange år har Finn Petersen
været en af de helt stærke
motorer i maskinrummet. Udover en aktiv indsats med løb
og cykling har han også været primus motor for de store
MTB-løb, og i en lang periode
holdleder og næstformand i
bestyrelsen. Og som om det
ikke var nok, startede han
i 2000 sin egen ’kok amok’
opskriftservice i klubbladet,
hvor læserne løbende stiftede
bekendtskab med italienske
retter – lige fra Costolette di
maiale (koteletter) til Cipolline
in insalata (løgsalat).

Hvert år deltager flere hundrede løver i Eremitageløbet på den smukke
rute omkring Eremitageslottet.
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MANDEHØRM

Det er en ny løbsform, der har
vundet indpas de senere år.
Christian Madsen vandt løbet I
2009 og 2010. Ruten er benhård
med knap 70 forhindringer,
bl.a. grøfter fyldt med mudder,
stejle skråninger, løb gennem
brandbælter, rappelling, m.v.
Det nordsjællandske løb har
2500 deltagere og bliver afsluttet med grillet svin, tyrolermusik og tyrolerpiger, der serverer
store fadbamser.
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Efter nogle stille år er ungdomsafdelingen kommet op at køre med
bl.a. topløberne Per le Fevre, Christian Madsen og Kersti Jacobsen som
trænere.

Kunststofbaner på Skovvang Stadion
Efter flere års pres på kommunalpolitikerne, bl.a. gennem Blovstrød Løverne og Allerød Idræts Union, ser
det nu endelig ud til at lykkes at få etableret tartan
kunststofbaner på Skovvang Stadion. Foruden løbebanerne bliver alle tilløbsbaner til længde-, højde- og
stangspring m.v. også belagt med kunststof, kunne formanden proklamere i ’Løvebrølet’ i juni 2000. Ifølge den
fremrykkede tidsplan skulle kunststofbanen allerede stå
klar ultimo september samme år. Og det gjorde den sgu.
Der kunne således holdes en storstilet indvielse af den
nye tartanbane lørdag den 7. oktober 2000. Et kæmpe
fremskridt for klubbens baneløbere. Og for alle andre.
Mange gode løbere er fortsat med til at sætte Blovstrød Løverne på landkortet med markante fodaftryk
på sejrsskamlerne rundt omkring. Men i det nye årti
kommer der for alvor fokus på triathlon, da en række
af landets bedste udøvere i denne krævende disciplin
melder sig under Blovstrød Løvernes faner. Navne som
Peter Sandvang og Rasmus Henning på herresiden og
Susanne Nielsen på damesiden, har alle opnået store
resultater, ikke mindst EM og VM-guld på Ironmandistancer. Men nu fik de tilføjet en ny dimension til
deres rige evner, og dominerede en række løb på
de lange distancer. Ikke mindst til stor inspiration for
mange inkarnerede Blovstrød Løver, hvoraf flere både
før og siden har haft mod til at prøve kræfter med den
krævende triatlon-disciplin.
Christian Friis, der var en god ungdomsløber, fik sin
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anden ungdom ved bl.a. at vinde ½ maraton på Hawaii
to år i træk.
Nina Christensen er en anden løber, som har været
med i mange år, og som har høstet store triumfer for
Blovstrød Løverne, ikke mindst i cross-løb. Blandt højdepunkterne har været DM-medaljer og flotte resultater
ved NM, landsholdsudtagelse til EM i cross og så hendes
deltagelse i The Great Aloha Run på Hawaii, hvor hun
efter to 2.pladser, snuppede 1.pladsen i 2002. Løbet
kan sammenlignes med Eremitageløbet i Danmark
med 20.000 deltagere til start og en løbslængde på
13,1 km.

Gang i Marianne
På andre områder kommer der bogstaveligt talt
også gang i den. Marianne Ibsen, som er i top
4 på alle tiders liste over
Blovstrød Løver med flest
vundne klubmesterskaber, kan nu opleves i en
helt ny rolle. På grund af
alvorlige knæproblemer
måtte hun efter en lang
og glorværdig løbekarriere kaste håndklædet i
ringen. Men er der noget
værre end at se ældre
mennesker hænge på
gadehjørnerne? Nej, vel.
Da knæene voldte problemer
Så hun kastede sig hurfandt Marianne Ibsen stavene
frem.
tigt for alvor over cykling
samt Power Walking i
foråret 2003, og året efter Nordic Walking med stave. Det blev en stor succes
straks fra begyndelsen. Interessen topper allerede i
2005 og 2006, hvor rigtig mange Løver dukkede op til
arrangementer, bl.a. deltog over 100 i en tur til Sverige.
I de sidste par år har truppen haft et nogenlunde fast
antal på ca. 75, fordelt på fire hold, der udfører stavgangen med forskelligt tempo.
En række dygtige ungdomsløbere er også igen begyndt

FØLGENDE ER KÅRET
SOM ÅRETS LØVE:
1981: Ruth Pommer
1982: Anne Haals
1983: Egon Hyldmar
1984: Carl Haals
1985: Poul Møller Hansen
1986: Elsa og Leon Styczen
1987: Kirsten Hvitved
1988: Axel Nielsen
1989: Flemming Gregersen
1990: Lars W. Ø. Larsen
1991: Karsten Madsen
1992: Birgit Eriksen og
Leo Christensen
1993: Joke Garcia
1994: Inger Maibom
1995: Jette og
Flemming Thestrup
1996: Karen Grue Christensen
1997: Ole Toft
1998: Karin Andreasen
1999: Henrik Nielsen
2000: Finn Petersen
2001: Paul Erik Hansen
2002: Jytte Andreasen
2003: Ole Dupont
2004: Per le Fevre
2005: Lise Hesselberg
2006: Ole Harbæk
2007: Marianne Ibsen
2008: Anna Præstholm
2009: Vibeke Henriksen
2010: Lis Hansen
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DET SMUKKESTE
MARATONLØB

Det smukkeste maratonløb
C h r is tia n Sk i b b er- Is a k f r a
Blovstrød, fejrede i 2002 en af
karrierens største triumfer med
sejren i Polar Circle Marathon i
løbsrekord 3.09,10. Starten gik i
postkortkulisse ved gletscherkanten blot 8 km. fra indlandsisen i kuldegrader og strålende
sol. ”At løbe på indlandsisen
slår alt, hvad jeg tidligere har
oplevet, vurderede Christian,
der samtidig betegnede løbet
som sit hårdeste nogensinde.

at røre på sig efter at ungdomsafdelingen blev genstartet. Således blev Steffen Falch dansk mester på både
800 og 1500 meter i aldersklassen 14-15 år ved DM i
2004. Og senere vandt han sin klasse i Eremitageløbet, hvor flere ungdomsløver deltog. Flere andre unge
Løver opnåede flotte stævneresultater rundt omkring
i landet.

Løverne holder flyttedag
Efterhånden som Løverne blev flere og flere og BIF Fodboldafdeling større og større, begyndte der at komme
små krusninger på det ellers gode samarbejde de to
klubber havde haft med hinanden, ikke mindst takket
være den myreflittige og altid imødekommende stadioninspektør Leif Sandner. To kulturer stødte sammen.
Løverne ville helst nyde 3.halvleg med kaffe og kage,
mens senior-fodboldspillerne af natur havde mere lyst
til cigaretter og øl. Samtidig kneb det med at koordinere
brugsretten af Blovstrød Stadion, ligesom de mere end
1000 brugere nu skabte trafik- og parkeringskaos på
Sandholmgårdsvej.
I et af sine poetiske øjeblikke karakteriserede Løvefor-
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En af Blovstrød Løvernes seneste
aktiviteter er Sundhedsløbet, som blev
afviklet i Lillerød bymidte med mange
børn og unge ved startsnoren. Også en
voksenafdeling blev gennemført, bl.a.
med deltagelse af flere politikere.

ET STÆRKT KORT

manden derfor 2004 som nostalgiens år, hvor Blovstrød
Løverne fik navlestrengen klippet over til Blovstrød Stadion efter 24 gode år med Leif Sandner som en fleksibel
inspektør. Kommunen havde nemlig for alle parters
bedste, anbefalet, at Blovstrød Løverne flyttede aktiviteterne til Skovvang Stadion i Lillerød, som også har de
rigtige faciliteter til banetræning. Det var ’en skrå’ som
Løverne lige skulle vende en ekstra gang internt, inden
beslutningen blev accepteret. Modstanderne krævede
en Blovstrød-matrikel til en Blovstrødklub, mens tilhængerne vurderede at man fremover fik ’meget mere for
pengene’ og at klubben i virkeligheden ikke var mere
lokal forankret end at de fleste løbere alligevel kom
udenbys fra. Og sådan blev det. Kommunen bakkede
derefter ret hurtigt op ved at fremskynde etableringen
af flere parkeringspladser på Cirkus-trekanten lige ved
Poppelgården. Det der i Løvemunde kaldes Axels Torv,
da det var ham, der var primus motor i etableringen af
P-pladsen. Det var ganske enkelt et must for klubben,
hvis ikke man igen skulle støde ind i uoverskuelige
trafikale problemer som i Blovstrød.

I flere år var Ronni Hansen et af
Løvernes allerbedste kort. Han
har vundet et utal af sejre på
forskellige distancer, både individuelt og for hold. I 2002 lykkedes ham at sætte ny rekord
ved Berlin Marathon med tiden
2.21,48. En tid, der aldrig senere
er slået af en Blovstrødløve,
men fordi han ikke repræsenterede Blovstrød Løverne i løbet,
men en sponsor, figurerer tiden
ikke på alle tiders rekordliste!
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THE BLOVSTROD LOVERS
Løvernes deltagelse i Europa
Cuppen på ½ maraton i Portugal i 2001 blev først en succes
efter løbet – til festen. Folk
på de kanter har svært ved
at udtale ø’er – derfor blev de
hurtigt døbt ”The Blovstrod Lovers”. Og det forpligtede. Men
det kørte for de veludrustede
gutter, Ronni Hansen, Jesper D.
Jensen, Bjarne Ajander, Mads
Jacobsen, Henrik Albahn, Michael H. Sørensen og Per le
Fevre, der ved hjælp af lumske
jydekneb og billige scoretricks
både fik kys, kram og blev budt
op til folkedans.

Løvernes Konge, Axel Nielsen, som vi kender ham bedst – med store
armbevægelser!

Sandholmlejren og Røde Kors
Blovstrød Løverne har sammen med asylcentret i Sandholmlejren etableret et samarbejde omkring aktivering
af asylansøgere. På et tidspunkt blev Løverne kontaktet
af Røde Kors i Svaneparken, som havde nogle asylansøgere, der voldte store problemer. De opførte sig aggressivt og var svære at styre.
Røde Kors købte noget træningstøj og løbesko og asylansøgerne kom derefter med på Axels træningshold.
Efter turen var de meget lykkelige og gav høflig hånd
og takkede for løbeturen. Samme aften blev formanden
kontaktet af centret, der ville høre, hvad han havde gjort
ved asylansøgerne, for de var meget stille og rolige og
havde et stort ønske om at komme tidligt i seng.
Et godt eksempel på, at sport og motion kan være med
til at få selv slemme frustrationer ud af kroppen på
folk. De pågældende asylansøgere deltog i træningen
i ca. 3 måneder, hvorefter de blev flyttet til et andet
asylcenter.

Mange er hædret
Blovstrød Løverne har gennem årene høstet stor anerkendelse rundt omkring. Således er det blevet til
adskillige hædersbevisninger, både individuelt og for
hele klubben. Bl.a. er Blovstrød Løver kåret som Årets
Eremitageløber og Årets BT Halvmarathonløber, Må-
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nedens Sportsprofil og Årets Sportsprofil og desuden
begavet med Ildsjæleprisen og meget mere.
Den indtil videre sidste store hædersbevisning modtog
klubben i begyndelsen af november 2010 i forbindelse
med Lillerød Revyens 30 års jubilæumsforestilling i
Centerhallen. Her modtog Blovstrød Løverne en specielt
indstiftet sportspris på 10.000 kr.

Løb og læs
Også på andre fronter har Løverne været fremme i skoene. Således er det Suzanne Lindeberg, som har været
bestyrelsesmedlem i klubben i mange år og lærer på
Skovvangskolen, der har startet det nu meget populære
”Løb og Læs” koncept. Her bliver eleverne fra 0-3. klasse
hver dag, uanset vejrlig, taget med på en løbetur og
derefter sat til at læse.
Dette ud fra den sunde
betragtning om, at børn
opnår støre indlæring efter at have dyrket motion.
Og så er eleverne blevet
glade for at løbe, hvilket
28 tilmeldte elevhold fra
Skovvangskolen til Løvernes sidste stafetstævne
vidner om.

EN MAND DER ER
FULGT MED TIDEN
Hvis der er en, der har haft styr
på tiderne, så er det Flemming
Gregersen, der stort set altid
har ført statistik over medlemmernes løbetider. Først med
håndkraft og siden 1984 ved
hjælp af EDB – og han gør det
stadig med usvigelig sikker
hånd.

Suzanne Lindeberg har med
’Løb og Læs’ konceptet betydet
meget for skoleelevernes
trivsel.

Dem der ikke er nævnt er ikke glemt
Meget i denne gennemgang har handlet om eliteløbere,
resultater og medaljer. Det er det som oftest fremhæves
og derfor nemmest at huske, men faktisk har langt de
fleste af Blovstrød Løvernes tusindvis af medlemmer
gennem tiderne haft den største fornøjelse ved bare at
løbe, lave gymnastik og styrketræne, spise kage, spille
bankospil, hygge sig og opleve en masse ting sammen.
I de sidste 10 år er interessen for begyndertræningen
nærmest eksploderet. Hvert år er der sat nye deltagerrekorder, og hvert år har mange begyndere trænet sig
op til at kunne løbe et Eremitageløb på 13,3 km.
De mange hold - de seneste år i alt 12 - har samtidig væ-
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EDITH’S HUEDILLE

Længe før kineserne for alvor
kom ind på verdensmarkedet,
havde Edith Gregersen sat en
større hueproduktion i gang.
Hun strikkede i døgndrift de
populære varme tophuer med
navn på. Senere blev det moderne med pandebånd og så
blev produktionen lagt om.

Det at løbe sammen, nyde naturen og forbedre sin træningstilstand har
gennem årene tiltrukket mange nye løbere.

ret afhængige af, at mange frivillige Blovstrød Løver er
gået i spidsen som trænere, hjælpetrænere og holdledere, uden at få så meget som en bøjet femøre for det.
Til gengæld har de fået en masse smil og skulderklap,
og samtidig oplevet glade mennesker omkring sig.
En af mange energiske ledere er Ole Harbæk, som er
den foreløbige sidste træner på Løvernes populære
og strukturerede begyndertræning, som folk kommer
valfartende langvejs fra for at deltage i. I år blev rekorden igen slået, da 175 nye begyndere mødte op på
Skovvang Stadion.
En hel del af de frivillige ledere har igennem årene
modtaget forskellige interne hædersbevisninger, hvoraf
Årets Løve nok er den største man kan få. Det er fuldt
fortjent, men også stor respekt til alle dem, for hvem et
smil og et kram har været en ligeså stor belønning.

Førstehjælp reddede Lars
Selv om det er glædeligt at så mange tusinde personer
igennem 30 år har løbet med Blovstrød Løverne, så har
2010 også været et sorgens år for klubben. Den meget
afholdte løbetræner, Lars W.Ø. Larsen faldt om under
træning foran de chokerede deltagere. Han havde ikke
overlevet, hvis ikke flere kompetente løbere havde givet
førstehjælp på stedet. For også at kunne imødekomme
sådanne udfordringer har klubben i år suppleret den
almindelige træneruddannelse med førstehjælp og
instruktion i, hvordan man bruger en hjertestarter. Lise
Hesselberg, næstformand og en af Løvernes andre ener-
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gibundter, har endvidere lavet en holdledermappe, der
nøje beskriver, hvilke ting man skal være opmærksom
på, når man er holdleder og træner.
I sommerperioden havde en anden meget afholdt
løve, John West, som er den person i klubben, der har
løbet flest maratonløb, stillet sig selv den udfordring at
bestige Mont Blanc. Det lykkedes også at bestige toppen, men på vej ned gik det galt og John West omkom
på bjerget.

ÆGTEPARRET HAALS

Alle gode gange tre!
I 1985 startede dagbladet BT en tradition med hvert år at
kåre Årets E-løber.
Denne titel er hele
tre gang e tild elt
en Blovstrødløve. I
1996 modtog Lars Totalt overrasket kneb Helle Matzen
W.Ø. Larsen prisen, en lille glædeståre på scenen, og blev
i 2005 var det Axel efterfølgende modtaget med et stort knus
af kæresten Thomas Ulrich. Foto: Peter
Nielsens tur og til Fredberg.
Løvernes fantastiske
30-års jubilæumsfest i Nordsjællands Konferencecenter
den 20. november, kunne BT-journalist, Peter Fredberg i
rampelysets skær overrække Årets E-pris 2010 til Helle
Matzsen.

Mange ægtepar har gennem
tiden givet et ordentligt nap
med det frivillige arbejde. De
første mange år var Anne og
Carl Haals meget aktive. Carl
som kasserer og Anne som
børnetræner. Det var i de år,
hvor Blovstrød Løvernes ungdom stort set vandt alt hvad
de deltog i.

Ni har været med hele vejen
Til jubilæumsfesten fik ni løver en speciel hyldest og hver
en flot sweatshirt. Nemlig de ni, der har været medlem
af Blovstrød Løverne lige siden starten i 1980. F.v. er det
Egon Hyldmar, Poul Madsen, Poul Møller Hansen, Bente
Hyldmar, Peter Gram-Nielsen, Hanne Svarre Nielsen og
Axel Nielsen.
De sidste to
30-års jubilarer er Winnie
Fog Hansen og
Poul Persson,
der var forhindret i at deltage i festen.
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