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BLOVSTRØD LØVERNES KLUBMESTERSKAB for 2020 

Siden COVID-19 lukkede samfundet ned og en masse løb blev aflyst har Klubrekord- og Klubmesterskabsudvalget 
fulgt udviklingen tæt og løbende diskuteret forskellige løsninger. 
Nu hvor vi så småt er gået i gang med stævnerne igen, synes vi reglerne for 2020 skal meldes ud.  
 
Situationen kort: 
 
Fra 1. november 2019 og frem til d. 11. marts 2020, så var det meste normalt og der var nogle enkelte Løver, som fik 
noteret tidlige tider på 10km, Halvmaraton og Maraton. 
 
Det normale løbeårs to Maratonløb, hvor de flest Løver normalt deltager (København og Berlin) er aflyst.  
Vi ved endnu ikke hvad der kan gennemføres i efterårssæsonen til september og oktober, men håber selvfølgelig på 
det bedste. Vi forventer dog, at de meget store løb som CPH Half og lign. vil blive aflyst. 
 
Baneløb og 5 km testløb er startet op i internt klubregi, og vi forventer, at der også kommer normale eksterne 
banestævner, så snart forsamlingsforbuddet hæves til mindst 100 pers.  
Klubben kan også selv afholde 10 km løb enten ved at løbe på 5 km testruten med vendepunkt ved 5 km mærket 
eller som 10.000m baneløb. 
Der vil altså blive et pænt udbud af distancerne fra 100m til 10 km internt i klubben. 
 
Alt i alt mener vi, at man skal tage hensyn til 2 forhold: 
 

1) Sæsonen er kortere, så det bliver sværere at nå at få de krævede 5 tider.  
2) Det bliver vanskeligt at få tider på Halvmaraton og Maraton. 

 
Vores indstilling er, at vi vil lave så få ændringer som muligt, men at følgende ændringer vil give rigtig god mening. 
 
Ungdom og Junior 
De normale regler for Klubmesterskabet gælder, med følgende undtagelser: 

a) De 4 højeste point for distancerne indgår i Klubmesterskabet, man er med i Klubmesterskabet, såfremt man 
har registrerede tider på 3 distancer. 
(Denne ændring overvejer vi at gøre permanent, så flere unge kan få tider nok). 

 
Ungsenior, senior og veteraner 
De normale regler for Klubmesterskabet gælder, med følgende undtagelser: 

a) For de voksne vil 5 km tælle som 2 resultater/distancer. Dvs. at har man den bedste tid på 5 km, så får man 
20+20 point, nr. to får 19+19 osv. 
5 km kan som vanligt både løbes på gade og på bane som en 5000m. 

a. 5km distancen tæller kun som to resultater/distancer, såfremt det er med til at øge det samlede 
antal point ift. Klubmesterskabet, ellers tæller det som ét resultat/distance. 

 
 Vi ved ikke, om det bliver muligt at løbe de store halvmaratons eller maratons til efteråret, men hvis det ikke gør, så 
sikrer denne regel; 
 

1) at man nemmere kan opnå de 5 tællende distancer, da man blot mangler 3 distancer ud over de 2 distancer 
man kan opnå via 5 km. 

2) at det giver en god balance mellem de korte og længere distancer. 
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Opstår der eventuelle tvivlstilfælde afgøres dette af Klubrekord- og Klubmesterskabsudvalget.  

 

Dette tillæg/ændring af reglerne for Klubmesterskabet 2020 bortfalder per automatik d. 1. november 2020. 

 

De normale regler for Klubmesterskabet kan læses her: 

https://blovstrod-loverne.dk/wp-content/uploads/2018/12/BLL-regler-Klubmesterskab.pdf 

 

Spørgsmål til konkurrencen stilles til Klubrekord- og Klubmesterskabsudvalget. 


