
 

Udvalgsberetninger 2019 

 

Ungdomsudvalget  

Det går godt i vores ungdomsafdeling. Vi har ca. 15 unge, som kommer fast og træner to gange om ugen 
hos os. Vi har haft en del udskiftning i gruppen, og det er godt at se, at gruppen fungerer godt både 
træningsmæssigt og socialt.  

Vi træner fast mandag og torsdag, men har også haft en del ture ud af huset i weekenden, bl.a. til Lynge 
Grusgrav, Farum sø og Høvelte. 

De unge deltager fast i klubbens silverstævner og er på den måde næsten alle sammen med i 
klubmesterskabet. Vi ser en stor udvikling hos dem, og de sætter den ene PR efter den anden. Vi synes, at 
de er virkelig seje! 

I år havde vi planlagt en mini-løbecamp med en enkelt overnatning i klubhuset og to træninger. Det blev en 
stor succes, og alle var enige om, at det gør vi igen "#$% 

Fokus for ungdomsudvalget har i år været at skabe et hyggeligt miljø omkring de unge med forskellige 
sociale arrangementer, så de får lyst til at komme til træning. Og trænerne har været på kurser og har fået 
ny inspiration til træningen, så alle kan blive udfordret på deres niveau. En del af de unge har været hos os i 
flere år, og det vil vi gerne have, at de bliver ved med.  

Vi har forsøgt at rekruttere flere trænere, primært til unge begyndere, fordi vi gerne vil kunne favne en lidt 
bredere gruppe af unge. Det er ikke lykkedes at skaffe nok folk, men vi giver ikke op, og det vil fortsat være 
et fokus i 2020. Vi overvejer forskellige alternativer, bl.a. om vi kan finde nogle unge løbere, som gerne vil 
træne begyndere. 

Vi er så småt gået i gang med projekt ”Ungdomslokale”, hvor vi vil prøve at skaffe plads i klubhuset, så de 
unge kan få deres eget lokale. Vi undersøger i øjeblikket forskellige løsninger. 

 

IT-udvalget 

• Ny succesfuld måde at skaffe deltagere til Night Trail via FB-begivenhed og Jakob Lind samt en 
meget omfattende kampagne : FB opslag, video, flyers hos Løberen, deling af begivenhed hos 
andre klubber, reklame via Allerød bio og m.m. 

• Vedligehold af nyhedsmail, info-skærm, kalender, hjemmeside, klubmodul ( inkl. udsendelse af 
mails) og FB-gruppe og side. 

• Samarbejde med Allerød Bio vedr. reklame 
• Rimelig stor videoproduktion, som bliver droslet ned i 2020.  
• Kraftigt boost af Instagram blev foretaget. 
• FB-reklame mv. for diverse events bliver udliciteret til de enkelte udvalg i 2020.  
• Vi forventer i 2020 fokusere på bestyrelsens visioner. 

 



Talent-/Eliteudvalget 

Den faste trænerstab består af Bent Lahn, Philip Mørch, Kersti Jakobsen og Per le Fevre.  
Vi har træning mandag, tirsdag, torsdag og lørdag.  
Bent har på fin vis overtaget rollen som bindeled mellem udvalget og bestyrelsen. 
 
Træningsgruppen er fortsat stor i de gode træningsperioder. Vi har, som alle andre løbeklubber, svært ved 
at tiltrække nye ungdoms- og seniorløbere. Vi har til gengæld stor succes som samlingspunkt for områdets 
orienteringsløbere, trailløbere, OCR-atleter og triatleter.  
 
Elitens resultater har været eminente i 2019.  
Anna Emilie Møller 
Alt lykkes til perfektion i en sæson, som var svær at planlægge. Annas resultater som nr. 7 og 16 ved VM 
bane og nr. 15 ved VM Cross havde ingen turde drømme om. Og læg dertil, at hun blev 3-dobbelt U23 
europamester og har sat U23 Europarekord. Og naturligvis er OL-kvalifikationen allerede i hus.  
Kersti Jakobsen 
Alle Annas bedrifter – og meget mere – førte til at Kersti Jakobsen fortjent blev årets danske træner.  
Christoffer Vienberg 
Christoffer fravalgte VM i 2019 og PL i 2020. I stedet for satte han flotte verdensrekorder 5000m og 
10.000m med utrolige 32.49.50.  Ved CPH Half løb han 1.11.18 som er helt uden sidestykke.  
Marcus Rønn 
Marcus har haft en rigtigt god sæson, hvor både resultat- og træningsniveauet er blevet hævet meget. Det 
har givet PR på alle distancer fra 1500m til Halvmaraton og de første udtagelser til NM og EM Cross. 
Augusta Grønberg og Mathilde Winther 
Begge juniorløbere opnåede at blive udtaget til landsholdet. Augusta var med ved VM Cross i Århus og 
Mathilde ved NM i Sverige. Augusta løber de kommende år på scholarship i New Orleans. 
 
Øvrige topløbere 
Kathrine Svane har sat flere stærke PR og var med til at vinde DM Cross for hold sammen med Marie 
Mørch, som dog nu løber i Sparta efter at have boet på Østerbro i længere tid. Sara Schou Kristensen er 
blevet opereret og er nu stærkt på vej tilbage.  Gustav Mørch nærmer sig toppen af junioreliten, og det ser 
lovende i forhold til at komme på landsholdet i 2020. 

 

Arrangementsudvalget 

Marts måned  Foredrag i ungdomsafdelingen om sund mad ved Camilla Frydenberg 

Maj måned  Workshop om løbestil med Kersti som bl.a. er træner for talent 

September måned DEN UBRYDELIGE VANE ved Jacob Søndergård 

Oktober måned Spis og drik dig til bedre præstationer Aflyst 

November måned Løvefest 

December måned Julebanko  



AU har hele året 2019 haft de samme medlemmer: Bjørn Eiberg, Helle Clausen, Torben 
Mørch, Anne Hjort Bentsen, Jan Carlsen og Niels Villumsen (formand) 

og takker for opbakningen til de afholdte arrangementer. 

AU modtager gerne forslag til events. 

 

Stævneudvalget 

Nighttrail som eksternt løb i oktober samt handicapløbet som internt løb, blev de 2 løb der blev arrangeret i 
2019.  

Nighttrail - blev årets store løb.   Rekord deltager antal i år.  Rigtig mange glade løbere både eksterne og 
interne.  

Løbet som igen i år blev en succes.  I god tid blev der reklameret for løbet, og allerede 14 dage før var der 
udsolgt med over 300 deltagere. Dertil et par firmaer og lidt ekstra tilmeldinger til sidst gav 375 deltagere.    
Årets nyhed til Nighttrail var en 4 km rute til walkere og 4 km til ungdom – primært ung ungdom.   Prisen 
får årets gladeste vinder var den 5-årige pige som vandt 4 km ungdom.  Den unge dame var glad for 
lodtrækningspræmie og endnu gladere for podiepræmie.  Havde der været en pris til gladeste deltager, så 
var den klart givet her. Hun havde bare som alle de andre deltagere haft en fest i skoven og hygget sig med 
en god oplevelse. 

Nye sponsorer kom til og eksisterende sponsorer gav igen i år præmier – så der var over 100 præmier til 
Nighttrail – der var lidt sponsorpræmier til banko spillet samt præmier til handicapløbet.  Hellere mindre 
præmier og så rigtig mange lodtrækningspræmier til deltagerne – der kom bredden i Blovstrød Løverne til 
gode. 

Næste år er Nighttrail igen torsdag i uge 44 - torsdag 29 oktober 2020. 

Handicapløbet blev med 108 deltagere igen i år en god oplevelse for deltagerne.  At ramme sin forventede 
tid blev vanen tro et tæt opgør.  De 5 der ramte tættest på var alle indenfor 5 sekunder fra.  Hygge i 
Cafelonen bagefter. 

Stævneudvalget har arrangeret testløb og banestævner hen over året. Testløbet blev for sjov en af gangene 
løbet i modsatte retning end normalt. Om ruten er hurtigst den ene eller anden vej rundt henstår vist i det 
uvisse. 

Testløbene havde fin tilslutning, ikke mindst fra ungdommen, som flittigt brugte denne mulighed til at teste 
formen, og som noget nyt blev der også løbet 400 meter løb.    

 

 Motionsudvalget 

Der har været afholdt opfølgende førstehjælpskursus med 13 deltagere. Det er en fast del af 
holdlederuddannelsen, at man skal have førstehjælpskursus, så der vil også i 2020 blive afholdt kurser. 
I sommers afholdt vi Orienteringsløbets 20 års jubilæumsløb, med en masse glade løbere i skoven, og med 
jubilæumslagkage. O-løbet fortsætter også i 2020. 



Efter begynderafslutningen i efteråret afholdt vi Fællesløbet, for at integrere begyndere over på 
motionistholdene, dette fortsættes også i 2020 Der er lavet ny 2-3-årig aftale med Løberen, som fortsat vil 
levere klubtøj, holdledertøj, og komme på besøg nogle gange i løbet af året.  
 
 


