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Blovstrød Løverne skal være synlige ”på 
landkortet” 

Vi kan være stolte over vores klub. De fleste klubber oplever i disse år en tiltagende 
medlemsnedgang. Der er mange ”om buddet”, og man skal kunne tilbyde noget særligt for at 
overleve. Vores klub favner bredt – en ungdom (det er der ikke mange klubber, der har), en 
begyndertræning med en fantastisk tiltrækning, mere end 15 motionshold, et tilbud om trail, en 
eliteafdeling, walkertræning og styrke- og smidighedstræning og et hav af sociale arrangementer. 
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Det er faktisk kun om søndagen, at vi ikke har et tilbud til 
vores medlemmer. Det er der ikke mange andre klubber i 
Danmark, der kan mestre. 

                              Medlemsoversigt  

Synlighed 
Blovstrød Løverne er synlige, og sportsligt set er der 
efterhånden ikke tal på Anna Emilie Møllers præstationer —
det er ikke hver dag, at vi har en Løve, der deltager i en VM-
finale.  

Danmark var i marts måned vært for VM i cross, og det var en 
skøn oplevelse at høre speakeren. For hver gang Anna blev 
nævnt, og det blev hun ganske mange gange, så hed det: ”Anna 
Møller fra Blovstrød Løverne”.  

Vi har også markeret os andre steder.  Dansk Atletikforbund 
kårede Kersti Jacobsen til Årets træner, Marcus Rønn blev 
udtaget til EM i cross, Christoffer Vienberg satte 
verdensrekorder, 50 Løver lyste op til CPH halvmaraton og 
endnu flere deltog i Eremitageløbet. Vi vil også sige tillykke til 
alle klubmestrene, der blev fejret ved 
årets Løvefest. 

I efteråret havde BT en flot helsides 
artikel om klubbens begyndertræning, 
som ledes af Ole Schellerup. Også her 
blev BLL promoveret på bedste vis. Vi 
er en af de få klubber, der kan 
tiltrække nye løbere og ikke mindst 
fastholde dem. 

Vi er synlige, ingen tvivl om det. Og vi 
kan blive endnu mere synlige, hvis vi 
alle er iført klubtøj til de løb, vi deltager i. Det er også meget 
nemmere at heppe, hvis vi kan se, at der kommer en Løve. Så 
hermed en opfordring: Træk i klubtøj, når du har startnummer 
på maven.  
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Mangfoldighed 
Vi er en klub med stor mangfoldighed. Yngste medlem er 11 år, 
ældste er 90 år. De hurtigste løbere klarer 5 km på 15 minutter, 
de knap så hurtige er mere end dobbelt så længe om 
distancen. 

De sidste par år har vi arbejdet hårdt på at opbygge 
en solid ungdomsafdeling, og det ser nu ud til at 
være lykkedes. Det er en fornøjelse at iagttage 
ungdomstræningen. Stor tak til trænerne, som gør 
et kæmpestort arbejde. Hvis vi skal opbygge en 
bredere ungdomsafdeling, hvor der også er plads til 
begyndere, har vi behov for flere trænere.  

Vores nuværende stab kan knap holde fri eller 
tillade sig at være syg, og dette går ikke i længden. 
Så hvis du kunne have lyst til at blive en del af vores 
trænerteam, så hører vi meget gerne fra dig. Vi har 
brug for trænere i alle hastigheder.    

Vi ønsker et højt aktivitetsniveau, så vi skiller os ud 
fra de mange gratis løbe- og gå-miljøer, der opstår 
rundt omkring. Vi lever af frivillig ulønnet 
arbejdskraft og lever under mottoet: Vi giver mere, 
end vi tager.  Det høje aktivitetsniveau nævnt indledningsvis 
kræver en fælles indsats.  

Vi er sammen om at drive klubben. Alternativet er selvfølgelig, at 
vi drosler ned på aktivitetsniveauet. Eksempelvis går det ikke, at 
der kun møder 6 personer op til oprydning efter løvefesten. Alle 
vores aktiviteter kræver forberedelse og hjælp, og det er 
opslidende gentagne gange at måtte efterlyse hjælp. 

Nighttrail  
Det er heldigvis tilladt at ændre holdning. 
Bestyrelsen havde erklæret Nighttrail for lukket, 
men tilkendegivelser på sidste års 
generalforsamling gjorde, at vi ændrede 
beslutning. Og Nighttrail blev en succes!!  

Der blev satset hårdt på markedsføring med 
hjælp fra Jakob Lind og to uger før afholdelse, 
måtte vi lukke for tilmeldinger, da vi frygtede, der 
ikke var plads nok på stierne og i Cafelonen.   

Der skal lyde en stor tak til stævneudvalget og alle de mange 
hjælpere, som var med til at gøre aftenen til en fantastisk 
oplevelse. 
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Et succeskriterie er et stort deltagerantal og et vellykket 
arrangement, og det blev det. Men er det tilfredsstillende, når de 
fleste af klubbens medlemmer foretrækker en normal 
torsdagstræning? Så er formålet primært at være synlig udadtil og 
tilbyde eksterne løbere en fantastisk oplevelse.  

Sponsorer  
Vi har nogle rigtig gode sponsorer, som vi er meget taknemmelige 
over at have. Vores aftale med Løberen er 
blevet forlænget og også forbedret. 
Aftalen indebærer blandt andet tilbud 
om foredrag og 20% rabat til vores 
medlemmer. Benyt jer af dette! 

I 2019 indgik vi en aftale med Christian 
Madsen, FullPerformance. Aftalen 
indebærer flotte videoer og tilbud om en 
trailworkshop til vores trænere. 

Jan Gudmandsen har tilbudt at gå aktivt ind i sponsorudvalget, og 
vi har allerede flere aftaler på vej. 

Vi henvender os naturligvis til potentielle sponsorer, men har du 
et forslag, så kontakt os – så finder vi en god løsning, som 
forhåbentlig er en win-win situation for begge parter. 

Renovering 
I 2019 lykkedes det endelig at overbevise Allerød kommune om 
nødvendigheden af en gennemgribende renovering af klubhuset. 
Stædigt er vi blevet ved med at påpege fejl og mangler, så det var 
med stor glæde, vi i foråret modtog besked 
om renovering.  

Vi glæder os alle til at se resultatet og 
fremover kunne tage bad og klæde om i 
de nye omgivelser. Måske er det også en 
anledning til at nytænke anvendelse af 
rummene, og desuden drømme om en 
udvidelse af vores klubhus.  

Vi ved, at ungdommen efterlyser et sted 
at være. Et dedikeret klubhus/-lokale for de unge, hvor de kan føle 
sig hjemme og skabe nye relationer/venner efter dagens motion. 
Vi ved også, at flere efterspørger et indendørs træningslokale, hvor 
man kan strække ud efter dagens løb og cykle/løbe, hvis man er 
løbeskadet eller skal testes. 
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Outdoor fitness 
2 gange om året er der mulighed for at søge midler i DGI´s 
foreningspulje. 

Outdoor fitness er ”in”, så i samarbejde med vores tidligere 
formand Axel, formulerede vi i marts måned en ansøgning, som 
resulterede I et tilskud på kr. 150.000 til udendørs 
træningsapparater. Vi er meget taknemmelige over beløbet – det 
er ikke hver dag, man lige modtager en check på 150.000 kr. 

Vi ønsker, at apparaterne skal falde godt ind i naturen, være 
robuste og lette at betjene. Derfor har vi valgt at samarbejde med 
firmaet NaturePlay, som leverer udstyr i solidt materiale. 

Vi ved, at det er vigtigt at supplere løbetræning med 
styrketræning af andre muskler end dem, vi bruger til løb og at 
træne koordination, balance og smidighed. Derfor håber vi, at de 
nye træningsmuligheder vil blive flittigt anvendt. 

Fleksible løbetider 
I efteråret 2018 blev klubbens løbetilbud udvidet med et tilbud 
om løb onsdag formiddag. Bestyrelsen har drøftet, om vi også bør 
udvide med et tilbud om løb eksempelvis kl. 19.30.  

Travle folk og forældre med små børn kan have svært ved at løbe 
kl. 17.30. Flere tilbud kræver flere trænere, tilstrækkelig med 
løbere på nogenlunde samme niveau og 
klubbens medlemmer bliver mere spredt. 

Aktiviteter og visioner 
i 2020 
Hvad skal der ske i 2020: 

•Vi prioriterer fortsat ungdommen og arbejder 
på bedre lokalefaciliteter og flere trænere 

•Vi ønsker fortsat en stabil medlemsskare, som er glade og 
tilfredse 

•Vi ønsker, at eliteskaren vokser 

•Vi har fokus på trail og arrangerer en workshop for alle trænere 

•Vi skal have et velfungerende outdoor fitness, som bliver flittigt 
brugt 

•Vi afholder klubmesterskab i cross d. 29. februar 2020 og håber 
på mange deltagere 
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• Vi ønsker at gentage succesen med Nighttrail d. 29. oktober 
2020 

• Vi har 40-års jubilæum og arrangerer en jubilæumsreception d. 
12. december 2020  

Afslutning 
Bestyrelsen er valgt til at træffe beslutninger – både de sjove og de 
mindre sjove. Vi var ikke tilfredse med det regnskab, der blev 
aflagt under sidste generalforsamling, og 2019 har derfor været et 
”spareår”, hvor økonomien er fulgt tæt. Heldigvis ser det ud til at 
have virket.  

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. Generalforsamlingen er et oplagt forum til at debattere 
ideer og holdninger. Så hermed en opfordring til at møde op.    

Bestyrelsen vil gerne sige tak til:  

• Alle medlemmer, som gør det til en fornøjelse at komme i 
klubben 

• Vores trænere, som står til rådighed i al slags vejr 

• Udvalgsmedlemmer, som står for alle vores arrangementer 

• Sponsorer, som bidrager både med økonomi og præmier 

• Cafelonen med Lone i spidsen, der sørger for lørdagsbrunch og 
mad til arrangementer 

Uden jeres indsats eksisterede Blovstrød Løverne ikke.  

På bestyrelsens vegne 

Vibeke Laumann Hartlev
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