
HLK Beretning 2016 
  

Hvad er der sket i 2016  
  
Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring 

til indmeldelse i 2017.  Det er stadig den gode ånd der råder i klubben og det sociale engagement er 

meget højt. Det er aldrig kedeligt at være med på løberuterne. Der har igen i 2016 været stor 

aktivitet i klubben og efterfølgende redegøres i punktform for nogle af disse aktiviteter. Først vil jeg 

dog gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne i bestyrelsen (Frits Jensen, Carsten Ottosen, 

Marianne Sahlholdt, Arne Ladefoged) for et rigtigt godt samarbejde. 

  

  

• Gert har godt styr på klubbens hjemmeside, der fremtræder meget professionelt og er 

overskuelig og brugervenlig.  

  

• Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. 

  

• Vi har afholdt Fuglsang Sø Rundt – nu med Holing som udgangspunkt. Dette var en succes 

og vi blev efterfølgende enige om, at der er her vi fremover afholder Fuglsang Sø Rundt. 

Der var en god stemning før, under og efter løbet 

  

• Vi har haft et godt samarbejde med Snejbjerg Atletik og Motion, i forbindelse med 

Nytårsløbet.  Løbet blev afholdt uden problemer. Flytningen til Holing har været rigtig og 

kvaliteten af løbet er helt i top. Deltagerantallet er igen stigende. Dette skyldes bl.a. den nye 

korte rute – denne rute vil blive fastholdt fremover som supplement til vores gamle 

hæderkronede halvmaraton. 

Selve løbet og arrangementet er kæmpestort og kræver en masse frivillige hjælpere og 

bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle hjælpere fra Herning Løbeklub. Vi 

vil også gerne sige tak for de medlemmer der sidder i Nytårsudvalget for Herning Løbeklub 

og gør en stor indsats – stor tak til Gert Kristensen, Morten Fagerlund og Claus Christensen. 

  

• Vi har afholdt Femina Kvindeløb. Løbet overgik langt vores forventninger. Dette såvel 

omfanget af ”pladsen” som deltagerantallet. Rammerne om løbet var super-gode og der var 

da også mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Events4u var meget dygtige og intet 

blev overladt til tilfældighederne i planlægningen. Økonomisk blev løbet en stor succes, 

som vi håber bliver gentaget i årene fremover. Vi er dybt taknemmelige over de mange 

hjælpere der trådte til og gav en hånd med. Vi håber da også at mange vil træde til som 

hjælpere i 2017. Løbet er en af grundstenene i klubbens økonomi og er sammen med de 

øvrige løb vi arrangerer, en af årsagerne til, at vi kan holde kontingentet på så lavt et niveau 

og samtidig have så mange tilbud til medlemmerne. 

   

• Vi har deltaget ved mange løb i 2016 med rigtig mange deltagere. Vi har gjort os synlige og 

leveret nogle gode resultater og et godt indtryk. 

 



• Vi har deltaget i fællestræning med de andre lokale motionsklubber. 

  

• Vi har et festudvalg der på bedste vis har arrangeret Sommerfest, Julefrokost samt 

julehygge. Festudvalget består af Peter Jensen, Jørgen Kristensen og Marianne Sahlholdt  

  

• Vi har et løbsudvalg, der virkelig har arbejdet godt i 2016. Her har vi trukket store veksler 

på Thomas Stubkjær, Jørgen Kristensen, Gert Kristensen og Knud Aage Jensen. 

  

• Vi har et glimrende trænerudvalg, der sørger for, at der er løbsledere til de forskellige 

træningsruter. Stor tak til Jørgen Kristensen som er tovholder i dette projekt. Bestyrelsen vil 

gerne opfordre alle til at skrive sig på til en træningsrute en gang imellem. Det er en stor 

hjælp for udvalget. 

 

• Knud Aage Jensen m.fl. sørger for at der er vand og frugt efter træningsturene.  

 

  

• Vi har stadig et stærkt team, som sørger for at medlemmerne bliver tilmeldt diverse løb – 

her er det igen Knud Aage Jensen der trækker læsset.  

 

• Vi har i 2016 fået megen god omtale i medierne. 

  

• Kiosken har alt hvad vi skal bruge, så som kaffe, te, sodavand og slik m.v. 

  

• Lisbeth Lyhne har fuldstændig styr på vores klubtøj og der er så meget at hun også sælger af 

det. Vi har stadig en hel del på lager. Det er en billig og god investering og samtidig en god 

reklame for klubben. 

  

• Gert Kristensen har styr over klub-rekorderne. Husk at meddele om evt. nye rekorder. 

 

• Vi har i 2016 anskaffet nye højtalere med mixerpult og mikrofoner, såvel trådløs som med 

ledning. 

  

  

Sportslige præstationer 2016 
  

På elitefronten gik det ganske fornemt med mange store præstationer til følge.  

  

Følgende præstationer er værd at fremhæve: 

  

Jesper Faurschou: 
  

Blev Dansk Mester på maraton, ved H. C. Andersen Maraton. 

 

Han var på det danske landshold ved VM Cardiff på Halvmaraton.  

 

Han vandt Guld ved DM på såvel kort, som lang Cross i klassen M 30 



 

Han vandt Nytårsløbet for 12. år i træk 

 

Han repræsenterede Herning Løbeklub ved Herning Kommunes uddeling af byrådets 

hæderspris til sportsudøvere, der i 2016 har leveret en særlig flot præstation. Han var med 

for 14. gang i træk. 

 

 

 

Herning Løbeklub: 

 

• Herning Løbeklub vandt sølv ved DM på maraton for hold (Jesper Faurschou, Anders 

Bukhave og Morten Futterup) 

 

 

• Herning Løbeklub vandt guld ved DM lang cross i klassen M30 (Jesper Faurschou, Thomas 

Esbensen og Henrik Aalling.) 

 

• Herning Løbeklub vandt guld Ved DM Cross-Stafet 3x4 km. I klassen M30 (Thomas 

Esbensen, Morten Fagerund og Henrik Aaling) 

 

   

Herudover er der leveret masser af gode resultater og DM medaljer som det vil være alt for 

omfattende at komme nærmere ind på – men et meget flot sportsår for Herning Løbeklub. 

 

Hvad skal der ske 

  

• Vi vil fastholde den store aktivitet på løbefronten. Dette gælder såvel deltagelse i løb som 

træning.         

  

• Vi vil fastholde vores sociale tiltag, som f.eks. sommerfest/julefrokost, julehygge, klubtur 

og vores klubaftener med forskellige eksterne indslag. 

  

• Vi vil have mere gang i vores klubjakker og klub-singletter, løbestrømper samt vore T-shirt. 

De er af en virkelig god kvalitet og giver en rigtig god reklame for klubben. Vi har bestilt 

yderligere 200 stk. klub-singletter. 

 

• Vi skal have anskaffet yderligere 1 stk. tidtagningsmåtte med styreboks, således at vi 

fremover har 3 måtter- Vi har fået tilskud på kr. 10.000,00 fra fond til hjælp til anskaffelsen. 

Herudover skal vi have anskaffet yderligere 1 højtaler. 

  

• Vi vil fastholde vores position, som den førende løbeklub i lokalområdet. 

  

• Vi vil forsøge at gøre Fuglsang Sø Løbet til et større og bedre løb med flere deltagere – bl.a. 

ved meget tidligere advisering til skolerne, herunder Efterskolerne, samt reklamere for vores 



nye start og   målområde ved Holing, hvor vi kan tilbyde væsentlig bedre forhold for 

deltagerne end tidligere. Løbet skal afholdes hvert år. Løbet er stadig områdets billigste at 

deltage i og præmierne de bedste. I 2017 er der 13. gang vi afholder løbet. 

 

• Vi vil afholde Femina Kvindeløb (23 maj)  

 

• Vi er med til at afholde Motorvejsløb (28 maj) 

 

• Vi skal være hjælpere ved EM i TRI (juni måned) 

  

• Vi vil fortsætte samarbejdet med Snejbjerg Atletik og Motion vedr. Nytårsløbet.  

  

• Vi vil forsøge at fastholde og udbygge bredde-gruppen, få ny inspiration og måske søsætte 

nye aktiviteter og ideer, der kan være medvirkende til at forbedre forholdende for denne 

gruppe og skaffe nye medlemmer. 

  

• Vi vil forsøge at ansætte en træner til at varetage træningen for gruppen lige under 

elitegruppen. 

  

• Sidst men ikke mindst skal vi huske, at de mange aktiviteter skal medvirke til at styrke den 

gode ånd og det gode kammeratskab der hersker i klubben. 

  

  

  

  

Med sportslig hilsen 

  

Bestyrelsen 

  

  

 


