
HLK Beretning 2017  
   

Hvad er der sket i 2017 

   

Årets altoverskyggende begivenhed var desværre meget sørgelig. 

Herning Løbe Klub´s formand Kai Faurschou døde den 1. august 2017. Jørgen Kristensen skrev 

bl.a. i klubbens mindeord til avisen: Med Kai´s bortgang har klubben mistet en kæmpe ildsjæl, en 

humørfyldt, engageret og meget vellidt person, som altid satte medlemmernes ve og vel i centrum. 

 

Til minde om Kai deltog en del af klubbens medlemmer i stafetten ”Løb for livet” til fordel for 

kræftens bekæmpelse. Holdets navn var Kai Faurschou, og vi deltager igen i 2018 den 25-26 

august. En af Kai´s trofaste ”disciple” Jern Henrik har allerede oprettet holdet, og der vil blive 

sendt meddelelse ud herom såvel på hjemmesiden som via Conventus. 

 

Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet.  Der er en god ånd og et fint 

socialt engagement i klubben. Alle verdens problemer bliver drøftet og løst på de hyggelige 

træningsture mv. ☺  

 

Der har været ekstrem stor aktivitet i klubben og efterfølgende redegøres i punktform for nogle af 

disse aktiviteter. Først vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelse og udvalg mv. for 

den store indsats i årets løb og for et rigtigt godt samarbejde.  

   

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

overskuelig og brugervenlig.   

    

• Vi har afholdt Fuglsang Sø Rundt – igen med Holing som udgangspunkt. Det var en 

hyggelig dag med en masse dejlige humørfyldte børn som deltagere. Pga. af klubbens andre 

store opgaver og arrangementer, er vi dog blevet enige om ikke at arrangere løbet i 2018. 

   

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

Nytårsløbet. Det er et kvalitetsarrangement, men trods nu to ruter er deltagerantallet 

desværre faldende. Der blev afholdt en brainstorming i sidste uge for at rette op herpå. Stor 

tak til Gert Kristensen og Claus Christensen for deres fine arbejde i nytårsudvalget og til alle 

de mange andre frivillige hjælpere. 

 

• Vi har afholdt Femina Kvindeløb, der er blevet en kæmpe succes for Femina og klubben. 

Femina måtte melde udsolgt ca. 3 uger før løbet da T-shirts og goodie bags slap op. Det har 

nok haft en positiv afsmitning på tilmeldingerne til årets løb, hvor der allerede nu er tilmeldt 

et rekordstort antal deltagere på over 2.300 – det højeste af de 9 Femina løb i Danmark. Vi 

har fået tildelt 2.400 i alt, så der bliver nok udsolgt igen. Rammerne om løbet er super-gode 

og der var da også mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Økonomisk giver løbet også 

et stort overskud til klubben. Vi har lavet aftale om at holde løbet også i 2018 og 2019. 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 2018. Løbet er en af grundstenene i klubbens 



økonomi og er sammen med nytårsløbet en af årsagerne til, at vi kan holde kontingentet på 

så lavt et niveau og samtidig have så mange tilbud til medlemmerne. 

  

• Vi hjalp endvidere til ved EM i Tri (Challange) og de to motorvejsløb, der blev afholdt ifb. 

med åbning af strækninger på Holstebro motorvejen. Også disse arrangementer gav et 

væsentligt økonomisk bidrag til klubben. Stor tak til tovholderen Thomas Stubkjær og de 

andre frivillige hjælpere. 

    

• Vi har deltaget ved mange løb i 2017 med rigtig mange deltagere. Vi har gjort os synlige og 

leveret nogle gode resultater og et godt indtryk.  

 

• Vi har afholdt klubaftener, bl.a. med foredrag af den tidligere top løber Niels Kim Hjort, der 

også fremviste Altra løbesko og Tom Tom, som demonstrerede deres GPS løbe ure.  

  

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

   

• Vi har et festudvalg der på bedste vis har arrangeret julefrokost samt julehygge. 

Julefrokosten blev et kæmpe tilløbsstykke med fuldt hus. Festudvalget består af Peter 

Jensen, Jørgen Kristensen og Marianne Sahlholdt   

   

• Vi har et løbsudvalg, der virkelig har arbejdet godt i 2017. Der er blevet trukket meget store 

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

   

• Stor tak løbsledere og til Jørgen Kristensen som sørger for, at løbsledere fordeles på de 

forskellige træningsruter. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle man melder sig til at stå for 

trænings rute en gang imellem. Det er en stor hjælp for klubben og Jørgen.  

  

• 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 også i 2017 fået megen god omtale i medierne.  

     

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

det. Der er købt nye singletter i 2017 og vi har stadig en hel del på lager. Alle dele koster nu 

kun 100 kr. pr. stk. 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.  

   

 

 

 

   



Sportslige præstationer 2017  

 

På elitefronten gik det igen meget fornemt med mange store præstationer til følge. Bl.a. ”blev vi” ☺ 

danske mestre såvel individuelt som for hold på den klassiske Marathon distance ved Jesper 

Faurschou, Anders Bukhave og Søren Palshøj. De repræsenterede klubben ved årets uddeling af 

byrådets hæderspriser på kommunen. Jesper deltog for 15. gang og har via landsholdsdeltagelse i 

VM-halvmaraton i Spanien i år allerede kvalificeret sig til næste års uddeling, hvor han så tangerer 

Verner Blauzun´s rekord på 16 gange! Og så deltog Jesper også ved et eksotisk VM cross i 

Kampala 2017, Uganda. 

 

Det må også fremhæves, at HLK er blevet præmieret som det andet bedste hold i den samlede 

Vinterturnering 2017/2018 - en stor bedrift, der vidner om god bredde.  

 

Ligeledes var der flere individuelle seniormedaljer til DM halv, DM 10000m, DM kort cross mm. 

Derudover mange flotte veteranresultater. Elitegruppen er en bred trup med stor variation i alder 

som geografisk bopæl.  

 

Der har være mange andre store præstationer i år, såvel på elite- som motionsplan, som det vil være 

alt for omfattende at komme nærmere ind på – men et meget flot sports år for Herning Løbeklub.  

  

Hvad skal der ske  

 

Udover fortsat stor aktivitet på løbefronten, herunder deltagelse klubture og julefrokost-/hygge mv. 

vil vi: 

   

• Deltage i stafetten ”løb for livet” med fælles telt og forplejning 

 

• Anskaffe/tilbyde nye kvalitets klubjakker til fordelagtige priser  

 

• Drosle ned på arrangementer for andre til fordel for aktiviteter for klubbens medlemmer 

 

• Afholdelse af Femina Kvindeløb og Nytårsløbet. Vigtigt med mange hjælpere. 

 

• Hjælp ved Challange Tri den 9. juni. Brug for ca. 14 hjælpere  

 

• Opdatere deltagere i diverse udvalg og lave lister til hjemmeside 

 

• Opdatering af hjemmeside 

 

• Evt. fokus på flere medlemmer 

 

    

Med sportslig hilsen  

   

Bestyrelsen 


