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2018 har været et fantastisk år.
Prøv at læse denne liste, som bare er et udpluk:
• Vi har fået en Danmarksmester, nordisk mester, en Europamester og
har sat en verdensrekord
• Ny begyndertræning i august og onsdagstræning indført
• Bestyrelsen har vedtaget tre indsatsområder og mere synlighed på
hjemmeside og Facebook

Fællesskabet er
forsøgt fremmet
med løb, sociale
spiseaftener, yoga
og elastik på
græsplænen

• Årskalender og venskabsklubber samt en god og sund økonomi
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Sportsligt
På det sportslige plan er Anna Møller blevet nordisk mester og
Europamester, Christian Nørfelt er blevet dansk mester i lang
trail, Christoffer Vienberg har sat en verdensrekord, 5 unge
Løver har været til prisoverrækkelse på Rådhuset for deres
resultater, og der er blevet uddelt et hav af medaljer til vores
veteraner.
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Vi er synlige på landkortet.
Vi har 1006 medlemmer og er dermed en af landets største
løbeklubber. Det skal vi være stolte af.

Ny bestyrelse – nye
indsatsområder
En ret ny bestyrelse satte sig til rette i februar måned, og de
erfarne bestyrelsesmedlemmer har måttet svare på ganske
mange spørgsmål.
Vores klub er kendetegnet ved mangfoldighed. Vores yngste
medlem er 10 år og det ældste over 80. Vi har eliteudøvere, en
ungdomsafdeling, og vi har løbere og walkere, som ikke ser så
meget på stopuret, men i højere grad kommer for at være
sammen med gode venner, mens de løber eller går en tur. Hver
især bidrager de til miljøet i vores dejlige klub.
Både løb og sociale arrangementer bidrager til følelsen af
fællesskab, og bestyrelsen besluttede i foråret at udvide de i
forvejen mange sociale tilbud med spiseaftener og små fælles
træningsseancer på græsplænen. Begge tiltag er med til, at vi
mødes på tværs af løbehold og lærer hinanden at kende.
På den løbemæssige front startede et nyt
onsdagsformiddagshold op i efteråret. Her er der mulighed for
en løbetur, mens det endnu er lyst. Et super tiltag, som mange
allerede benytter sig af.
Også begyndertræningen bød i 2018 på et nyt tiltag. Løberne
blev fra starten opdelt i to grupper, et for helt nye og et for
”gengangerne”. Desuden blev der efter sommerferien ny
opstart. En rigtig god ide, da erfaringen viser, at mange falder
fra i forbindelse med sommerferien.
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Strategi for indsatsområder
En stor mangfoldighed er en gave, som også stiller krav til
klubben:
Krav til bestyrelsen om blandt andet at have en strategi, som
omhandler rekruttering og fastholdelse af medlemmer, krav til
medlemmerne om hjælpsomhed, da der skal bruges rigtig mange
frivillige hænder, krav til vores udvalg, som skal være aktive og
nytænkende og krav til vores trænere, som skal være
veluddannede og kunne motivere sine deltagere.
Det blev hurtigt klart for den nye bestyrelse, at man ikke kan
satse på alting på én gang, og vi besluttede derfor at afholde et
strategimøde, hvor vi havde valgt at drøfte følgende emner:

1. Strategi for vores holdstruktur – har vi den korrekte
holdsammensætning? Og skal vi satse endnu mere på trail-hold?
2. Strategi for samarbejdet med kommunen – kan vi optimere
dette?
3. Strategi for inddragelse af frivillige hjælpere – hvordan
inddrager og motiverer vi vores medlemmer til at hjælpe med
klubbens mange opgaver?
4. Strategi for sponsorer – hvordan tiltrækker vi nye sponsorer,
og hvordan plejer vi vores sponsorer bedst?
5. Strategi for udvalg – skal vi have færre eller flere udvalg, og
hvad er vores forventninger til udvalgene?
6. Strategi for ungdom og elite – hvordan tiltrækker vi de unge?
Hvor og hvordan skal de findes? Foretrækker vi, at vores unge
løbere alle sammen udvikles til eliteløbere? Og hvordan
tiltrækker vi trænere til ungdommen?
7. Strategi for medlemmer – hvordan ser vores medlemsskare
ud? Hvad gør vi godt, og hvad kan vi udvikle? Hvilken type
medlemmer ønsker klubben? Og hvor mange medlemmer kan
klubben rumme?
8. Strategi for stævner – hvor mange stævner skal vi arrangere,
og hvorfor afholder vi stævner?
En ivrig bestyrelse brugte det meste af en dag på at diskutere
disse emner, og mødet mundede ud i, at bestyrelsen
indledningsvis især arbejder med en plan indenfor emnerne
stævner, ungdom og medlemmer.
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På nuværende tidspunkt er det besluttet :
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• at DGI inddrages i arbejdet vedr. ungdommen
• at vi fortsat afholder testløb, baneløb og interne sociale løb, og
at vi i 2019 koncentrerer os om ét enkelt større løb med eksterne
deltagere på en 5 og 10 km. rute
• at vi får udarbejdet statistikmateriale over vores medlemsskare,
og at vi gør en indsats for at få flere medlemmer i aldersgruppen
30-40 år

Synlighed, og hvordan
koordinerer vi aktiviteterne?
Synlighed er en vigtig faktor. Alle løbeinteresserede skal vide,
hvem Blovstrød Løverne og vores medlemmer er, hvad vi står for,
og hvad vi vil.
Og hvordan får vores medlemmer indsigt i bestyrelsens arbejde og
viden om alle de ting, der sker i klubben, og hvordan sikrer vi, at
vores aktiviteter ikke falder samtidigt?
Dette spørgsmål har bestyrelsen og ikke mindst vores IT-bande
arbejdet ihærdigt med. For vi bombarderes alle i dagligdagen med
informationer om det ene og andet på Facebook-gruppen og mail,
så der skal findes en passende balance, så vi ikke ”spammer” alle,
der er interesserede i klubbens arbejde. Så det vil jeg også gerne
have, at I selv tænker over, når I poster noget i vores fælles
Facebook-gruppe. Har det værdi og kvalitet for alle vores
medlemmer?
Vi har valgt at lave små Facebook-opslag om noget af det,
bestyrelsen arbejder med og små opslag om vores aktiviteter samt
en månedlig nyhedsmail. Herudover sendes der mails ud med
vigtige informationer.
Al registrering og tilmelding foregår i dag via Klubmodul.
Systemet er gammeldags og vanskeligt at arbejde med, så
bestyrelsen overvejer at skifte til et andet system. Dette er ikke
noget ”man lige gør”, så der foregår i øjeblikket et større
researcharbejde, så vi er helt sikre på, at hvis vi skifter, så bliver
det til noget, der er bedre end det, vi allerede har.
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Den allerbedste måde at informere om klubbens aktiviteter sker
dog via vores engagerede trænere. Disse er de allerbedste til at
formidle, motivere og minde om klubbens aktiviteter. Og tak til
jer – det gør I godt.
Et er sikkert: Der sker rigtig mange ting i klubben – nogle gange
har vi måske for mange aktiviteter? Vi risikerer næsten at blive
hinandens konkurrenter i håbet om, at mange deltager i netop ens
egen aktivitet. Blot for at nævne et eksempel, så fandt Nighttrail
og klubmesterskab i cross sted med 3 dages mellem.
Måske er vi så stor en klub, at vi skal vænne os til
sammenfaldende arrangementer, men for at vi alle kan få et
samlet overblik, har bestyrelsen besluttet at lave en årskalender,
hvor vi i videst muligt omfang vil lægge vores aktiviteter ind. På
denne måde får vi overblik og kan se, om nogle arrangementer
måske bør flyttes til tidspunkter med mindre aktivitet.

Venskabsklubber
Det er gavnligt at udveksle erfaringer med andre klubber. Derfor
lykkedes det i foråret at etablere et netværk med nogle af de
klubber, der ligger i vores nærhed.
Foreløbig er 6 klubber med i netværket: Fjordløberne,
Jyllingeløberne, SNIK, Herlevløberne, Langgarverne og BLL.
Der har indtil nu været afholdt 3 møder, hvor vi har
erfaringsudvekslet om de ting, vi arbejder med, og vi har besluttet
at bakke op om hinandens løb.

Klubhus
I et samarbejde med kommunen vil vi gerne forbedre faciliteterne
såsom omklædningsrum, baderum mm.
Bygningen er desværre i en elendig stand og bærer præg af
tidligere at have været anvendt af fodboldspillere, som er en
anden målgruppe end Blovstrød Løverne. Bygningen har brug for
en kraftig modernisering.
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En gang om året sender vi forslag og ønsker til Allerød kommune.
Disse lyder i år således:
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• Bygningens tag er i en så ringe tilstand, at der kommer vand
ned gennem el- installationerne
• Der er behov for ny belysning, ikke mindst af hensyn til
energioptimering
• Indgangsparti, gangarealer og toiletter er for trange til klubbens
knap 1000 medlemmer
• Hoved-og bagdør bør kunne låses forsvarligt. I dag kan enhver
komme ind i huset
• Der bør etableres bedre ventilation i omklædningsrum. Der er
fugt og mug i alle rum
• Endelig er der behov for udskiftning af gulvtæppet, som er
yderst uhygiejnisk, maling af vægge og døre og opsætning af
omklædningsskabe

Økonomi
Vi har heldigvis en sund økonomi, og en kasserer som passer godt
på vores penge.
Sådan skal det fortsat være, og bestyrelsen ønsker, at der i
dagligdagen er luft til aktiviteter til gavn for vores medlemmer. I
2018 har vi eksempelvis valgt at bruge nogle af medlemmernes
penge på at modernisere cafeteriet/Cafelonen, som vi alle er
brugere af. Cafeteriet/Cafelonen er blevet malet, har fået nye
stole, og senest er der hængt billeder op på væggene.
I 2019 ønsker vi at introducere et ”Årets løb”, et løb som vi giver
alle deltagere tilskud til. Vi ønsker fortsat at anerkende trænere,
give tilskud til Løvefesten, have råd til indkøb af
træningselastikker og generelt kunne opfylde vores medlemmers
ønsker.
Vi lever af frivilligt ulønnet arbejde. Derfor er vores nuværende
kontingent også lavt set i forhold til andre klubber, som vi kan
sammenligne os med. Kan vi blive ved med dette? Hvad forventer
man som medlem? Og hvad gør vi ved de områder, som vi synes
er vigtige, men hvor vi mangler arbejdskraft?
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Afslutning
Jeg vil gerne sige tak for den måde, I har taget imod mig som ny
formand. Det er en pænt stor opgave, har jeg fundet ud af, men
med den opbakning der er fra alle i klubben, er det et fantastisk
positivt og berigende arbejde. At blive valgt til Årets Løve gør ikke
glæden mindre!
Denne årsberetning indeholder flere spørgsmål end svar. Dette er
helt bevidst, for bestyrelsen ønsker en tæt dialog med alle
medlemmer. Vi ønsker at lytte til udvalgene og trænernes ønsker
og ideer og ikke mindst til alle de medlemmer, der flere gange om
ugen tilbringer tid i klubben.
Er nogen i tvivl om den gejst og energi, der florerer i klubben, så
sæt IT-bandens nytårsvideo på. Man bliver ”glad i låget”, når man
ser den.
Tak til alle medlemmer, trænere, udvalgsmedlemmer, sponsorer
og bestyrelse. Uden jeres indsats eksisterede Blovstrød Løverne
ikke.

På bestyrelsens vegne

Vibeke Laumann Hartlev
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