
HLK-beretning 2022 

Hvad er der sket det sidste år 

Hvad har været anderledes i det forgangne år? Ikke meget og så alligevel lidt.  

Vi ligger endnu engang lidt lavere end sidste år på medlemmer. Der er lige knap 100 medlemmer, således 

der ca. 20 færre. Det er måske ikke så overraskende da nogle personer stadig ikke har lyst og tør komme ud 

og socialisere på denne måde med risikoen for at blive smittet af denne virus, Det kan både gælde for 

tidligere medlemmer og potentielt nye medlemmer. Vi håber at udsigten til en mere normaliseret hverdag 

ikke bare kan øge medlemstallet, men også holde et stabilt højt fremmøde som vi kender det fra tidligere.  

På aktivitetsfronten har 2021 været en rolig affære. Meget lig med 2020. Med undtagelse af eliteløb blev 

fleste arrangementer i foråret aflyst. Vi havde dog opstillet nogle pop-up ruter på 4 og 6km efter ønske fra 

kommunen nede i Knudmosen. Det kommer vi også til i dette forår Ligesom året før gav faldende smittetal 

forhåbninger til sommeren og efteråret hvor flere havde håbet at kunne turnere landet rundt til løb hen 

over efteråret og vinteren. Det gav lidt forhåbninger da Covid-19 blev fjernet som en samfundskritisk 

sygdom.  

Klubbens egne løb blev aflyst i løbet af foråret. Men den forbedrede genåbning i efteråret gjorde at vi 

troede på bedre tider foran os. Vi havde 8 mand ude for at hjælpe til Challenge Garmin.  

Derudover fik vi sat næsen op efter Nytårsløbet. Vi fik lavet aftaler og planlagt til den store guldmedalje. 

Vores løbssponsorer bakkede op i bedste stil. Og netop som vi kun manglede at lave en bestilling på 

medaljer faldt korthuset sammen og vi måtte endnu en gang aflyse. Det er utrolig ærgerligt for os alle både 

i Herning og Snejbjerg.  

Heldigvis blev vores julefrokost afholdt til stor glæde for os alle. Det var en rigtig festlig aften for os alle 

I August måned havde vi dog også en fejring i klubben da vi fejrede klubbens 20års jubilæum. Det kom i 

stand på må og få hen over sommerferien. Vi fik lejet den nybyggede oase ”Det blå rum” ude ved Fuglsang 

Sø. Nogle rigtig flotte rammer at holde dette arrangement og bestemt også en mulighed for fremtiden. Vi 

startede med lidt fælleshygge og småkonkurrence om eftermiddagen inden vi om aftenen havde købt en 

skøn middag fra Gastro13. Der blev snakket og hygget indtil vi lukkede og slukkede hen på natten. Vi 

glæder os til næste jubilæum.  

Vores klubtøj fra fusion kører videre. Vi slår derfor lige et slag for at man kan købe det ved at henvende sig 

til Sport24 i Herning City. Trøjen er blevet erstattet i Fusions sortiment med en trøje i samme farve men 

med lynlås for oven. Yderligere information kan ses på opslagstavlen. Det varmt anbefales herfra. Vi sælger 

også stadig af det tøj vi selv har på lager, hvor vi har både t-shirts, strømper og den gamle jakke til billige 

penge. Naturligvis også vores singlet. 

I den daglig drift skal nævnes at: 

Hjemmesiden bliver kørt sikkert af Gert. Der er styr på træningen når Jørgen trofast står og giver 

meddelelser ude på banen og fordeler folk på de enkelte distancer. Der er man ge som bidrager til at være 



ansvarlig for en rute og folk tager gerne over for hinanden, hvis nogen bliver ramt af afbud.  Det har været 

udfordrende i det forgangne år, så stor tak til alle involverede. Pga. skader mv. hos flere af vores normale 

ruteledere, vil vi gerne opfordre til at man melder sig til Jørgen, hvis man har mod på at være ruteleder på 

nogle ture fremover 

Knud Aage er også atter at finde i baren hvor han skænker vand og serverer frugt. Den sikre sidste skanse 

inden turen går hjem. 

Socialt kører det stille og roligt. Klubaftenerne er for længst blevet en ting igen og vi håber flere for smag 

for det. Vi kan kun opfordre til at man kommer ind til en gang brød og en kop kaffe mens vi får en sludder 

for sladder. Det er den sidste mandag i måneden. Her kommer vi også med nyheder om stort og småt når 

disse trænger sig på. Ligesom det er muligt at komme med spørgsmål man måtte have men ikke har haft 

mulighed for at stille ellers. 

Der blev og bliver holdt sommerafslutning hvor der blev grillet pølser til stor tilfredshed for alle fremmødte.  

Hvad skal der ske 

Vi håber at kunne: 

Afvikle Aller kvindeløbet i sensommeren (aflyst i 2022, men håber i stedet på 2023) 

Afholde julefrokost 

Afholde Nytårsløbet i samarbejde med Snejbjerg Motion (31. dec.) 

deltage på sundhedsmessen igen i 2023 hvis vi får buddet 

Vi skal fortsætte med at udbrede kendskabet til klubben. Snakke med venner og bekendte i vores 

omgangskreds som er løbeinteresseret. Fortælle dem hvad det er vi kan tilbyde som klub.   

Vi vil fortsat undersøge muligheden for at få lavet flere beachflag til rimelige penge så vi kan lave noget 

mere blikfang ved vores løb 

Sportslige præstationer 

Vores medlemmer har været rundt omkring og deltaget og vundet flere motionsløb. 

På elitefronten gik det igen meget fornuftigt med store præstationer til følge. 

Patrick Hansen vinder Halvmarathon DM for U23  

Carolien Millenaar vinder bronze til DM Cross og deltager efterfølgende til EM Cross 

Eskil Schøning vinder DM kort trail  

Jesper Faurschou vinder sølv til DM marathon 


