
	
	
Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 28. nov. 
2017. 
 
Endnu et år er gået og et år med en ny klubchef/ eventmanager. Vejle If kan se tilbage på 
et spændende år med masser af aktiviteter i de forskellige afdelinger. Det har været et år 
med store udfordringer, de fleste motionsløb i DK har haft tilbagegang og mærket den 
store konkurrence. Vejle IF skal ligesom andre foreninger tænke kreativt og produktudvikle 
for at holde deltager antallet i fremtiden.  
Klubben er godt i gang med at få indarbejdet de processer og visioner man havde, da man 
ansatte en klubchef/eventmanager, og ser lyst på fremtiden.  
Frivilligheden lever stadig, i bedste ånd i Vejle IF og bestyrelsen er meget stolt over at se, 
hvor mange medlemmer der bakker op om vores aktiviteter både i atletikken og til 
motionsløb. 
Men når det er sagt står klubben stadig med en af de store udfordringer, nemlig at det 
fortsat er svært at skaffe frivillige nok og det tit er de samme medlemmer som løfter 
opgaverne til alle vores aktiviteter.  
Bestyrelsen ser det som et af de kardinal punkter i klubudviklingen for den kommende tid, 
at få skabt et større netværk af frivillige samt, at arbejde på medlemmernes ejerskab i 
Vejle IF.  
Som forening afvikler vi 5 – 7 store motionsløb (Dr. Nielsen hyggemaraton/Tour de 
Munkebjerg/Powerman/Vejleløbet/Frøs Stafetten/Kvindeløbet/Vejle Ådal ½ maraton) og et 
par atletikstævner, hvilket kræver en del af de forskellige løbsledere og frivillige.  
For at sikre udviklingen af vores løb og dermed økonomien i klubben, håber bestyrelsen at 
vi i 2018 kan få flere medlemmer til at deltage i små projektgrupper der vil varetage 
løbsafviklingen samt atletik stævner så ansvaret fremover ikke kun hænger på 1 person.  
I 2017 fik vi med stor succes udvidet Tour de Munkebjerg til både at indeholde en 
Fjordrute samt en Trail rute i Munkebjergskoven, dette koncept fortsætter i 2018.  
John Hansen fik endnu engang lavet et super flot Vejleløb, en kæmpe stor tak for det 
kæmpe arbejde til John Hansen.  
Af personlige årsager takker John Hansen desværre af fra posten som løbsleder for Vejle 
Løbet og vi skal i 2018 finde et team der kan løfte ”arven” fra John Hansen. Bestyrelsen 
håber dog på, at kunne drage nytte af John Hansen på sidelinjen og siger endnu engang 
mange tak til John for et kæmpe arbejde igennem årene med vejle løbet.  
Frøs Stafetten slog deltager rekord i 2017 med 2500 deltagere og hvis det udvikler sig 
som Ronny & Thorkild Bo gerne vil det, kan dette løb blive det stævne som klubben længe 
har ønske at det skal blive – et stort og hyggeligt firmastævne. Der skal herfra lyde et stort 
tillykke med det flotte arbejde. 
Kvindeløbet kom igen tilbage i 2017 efter et par års fravær med en succes og vi håber på 
en gentagelse og udvidelse i 2018.  
Vejle Ådal løbet kom i 2017 ud med et godt resultat på 1800 løbere. Løbet er presset af de 
mange andre halvmaraton løb i DK, men får generelt meget ros for at være et hyggeligt 
løb, samt en god flad rute. Ny tiltag i 2018, som løbsmedaljer osv. håber vi vil være med 



	
	
til, at Vejle Ådal kommer tæt på de ”gamle” deltager antal.    
 
Konkurrencen om motionsløbene er hårdere en nogensinde før i DK, og antallet af 
motionsløb er støt stigende. Som løbsarrangør er det derfor vigtigt, at vi er gode til at 
markedsføre vores løb. Vi skal være tidligt ude og være synlige.  Tal og dokumentation fra 
DAF viser, at de sociale medier gør en forskel for vores løb, og vi skal blive meget bedre til 
at bruge dem. 
”Løb i Danmark” rapporten fremhæver to punkter, hvor vi som forening bør skærpe vores 
fokus Ifølge rapporten ønsker størstedelen af løberne at ”udfordre sig selv” eller at ”have 
et mål med sin træning”.  
En tanke som vi måske skal bruge mere energi på til netop vores løb. 
 …story telling! Hvorfor er netop Vejle IF`s løb så gode… 
… hvad får man med i oplevelsen i vores løb osv.  
Set tilbage blev det på generalforsamlingen i 2015 godkendt at ansætte en 
klubchef/eventmanager til at aflaste bestyrelsen/formanden.  
2017 har været et indslusnings år / oplærings år og Ronny haft til opgave at sætte en 
masse små projekter i gang her kan nævnes:   

- Klubaftener med spisning  
- Nyhedsbreve 
- Løbs Ansvarlig for et par løb (Frøs stafetten, Kvindeløbet, Powerman & DM i trail)  
- Nytænkning/udvikling af vores eksisterende løb samt udarbejde løbsmanual til brug 

i 2018 
- Opstart af Atletik i Vejle (skoleforløb fra 7. Klasse til ungdomsuddannelse på 

Campus Vejle) 
 
Ronny har i 2017 har held med fondansøgning og skaffet midler så Vejle If har kunnet 
anskaffe eget tidstagnings anlæg fra Race2result. Et tidstagningsanlæg der allerede vil 
bliver taget i brug til det kommende DM i trail i november.  
Bestyrelsen forventer at vi i 2018 kan benytte anlægget og spare en del omkostninger i 
mange af vores løb og måske kan leje det ud til andre små foreninger.  
I 2017 har Ronny ligeledes arbejdet med national synlighed og fået et internationalt 
stævne Powerman til Vejle og et Dansk mesterskab i Trail.  
I 2018 har Vejle IF fået tildelt værtsrollen for Europamesterskabet i Powerman, hvilket 
bestyrelsen håber vil sætte Vejle IF på ”verdenskortet”  
For at sikre at foreningen er på rette vej, arbejdes der i bestyrelsen fortsat på at udvikle 
organisationen og strategier og der er netop i 2017 indgået samarbejde med Vejle 
kommune og Elite Vejle om et klubudviklings projekt for Vejle IF. 
Vejle IF’s atleter er generelt gode til at skabe resultater og opnå medaljer. Det ses hvert år 
ved uddeling af Vejle Kommunes Idrætspriser, hvor vi som regel er vel repræsenteret, og 
blandt de største aftagere.  
Klubbens mange medaljer og mesterskaber kan bedre ses i beretningerne fra de 
forskellige afdelinger, men et er sikkert Vejle IF er stærkt repræsenteret til sports Galla 
2017.  



	
	
Bestyrelsen startede i starten af 2017 et Atletik projekt med NOVA skolen, VIES og 
Campus Vejle, projektet kaldes ”Atletik i Vejle”. Grund tanken bag atletik linjen er, at unge 
skal kunne dyrke atletik fra 7. Klasse til ungdomsuddannelse, som det eneste sted i DK. 
Vigtige kardinalpunkter som samarbejdet i trænerkabalen i projektet endte desværre med, 
at bestyrelsen i efteråret valgte at opsige samarbejdet med Joachim Lund.  
 
Sidst men ikke mindst skal nævnes Daniel Wagner Jørgensen, der internationalt igen viste 
sin store styrke ved VM i London i juli.  Her vandt han Guld i længdespring og sølv i 100 
meter.  
Som afslutning vil bestyrelsen sige tak til alle hjælpere som giver en hånd med ved 
afviklingen af alle vores løb og atletik stævner 
Tak til Joachim Lund, for mange år som atletik træner og bestyrelsesmedlem.  
 
En kæmpe stor tak skal også lyder til Niels Olav, efter mange trofaste år som kasser i 
klubben. Vejle IF håber at kunne drage nytte af Niels Olavs store erfaring som atletik 
”tovholder” når der afholdes atletik stævner i Vejle. 
En stor tak skal også lyder til Rie M. Villumsen for arbejdet i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen vil også gerne takke vores gode samarbejdspartnere og sponsorer. Uden 
deres hjælp ville tingene være sværere at gennemføre. 
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