
Formandens beretning 2017/2018 

Det forgangne år været præget af stor aktivitet i alle afdelinger. Vores atleter har vist klubtrøjen frem på 
fornemmeste vis ved mange stævner og mesterskaber. Igen i år har er der hjemtaget utallige medaljer af guld, 
sølv og bronze. Nærmere gennemgang af disse kan læses på de enkeltes afdelingers beretninger. 

Jeg vil dog fremhæve nogle enkelte præstationer. Daniel Wagner blev dobbelt Europamester i parasport ved at 
vinde både 100 m og længdespring. Flot præstation, som også blev fejret af kommunen på Rådhuset.  
Vores færøske medlem Rebekka Fuglø vandt overraskende GULD på kvindernes 1500 m ved senior DM.  
Ved veteran verdens- mesterskaberne i Malaga overraskede Mia Sørensen i 30 graders varme med at vinde ½ 
maraton i aldersklassen W45-49. 

Året har også budt på mange motionsløb. Vi har glædeligt kunne fastholde deltagerantallet eller ligefrem haft 
fremgang i de fleste. 

Vejle Ådal 2017 havde dog desværre en tilbagegang på ca. 300 deltagere til 1754. Løbet gav derfor ikke det 
overskud som budgetteret.   

I november var vi arrangør af DM i kort trail (25 km). Der deltog 89 i DM løbet og 50 på 12,5 km som vi 
arrangerede i samme forbindelse. DM deltager antallet var 3 gange større end tidligere. Løbet blev afsluttet 
med servering af suppe, kaffe og kage i klublokalet, hvor også præmieoverrækkelsen fandt sted. Stor succes 
og masser af roser fra DAF og deltagerne. 

Januar står i Dr. Nielsens vinterhyggemaraton tegn. Igen en succes med samme antal deltagere som året før, 
445. 

I april afviklede vi det første Kongens Kær løbet og power walk med stor succes. Vi havde kalkuleret med ca. 
75 deltagere, men ikke mindre end 145 mødte på årets første varme og skønne dag. Deltagerne var 
begejstrede over den smukke natur rundt om Kongens Kær. Løbet har helt sikker en god fremtid. Nemt løb at 
arrangere, 6-7 hjælpere i alt.  

I maj afviklede vi vores andet Powerman event, som samtidig var Europamesterskabet for senior og i 
aldersgrupper. Stor tilfredshed blandt deltagerne, hvoraf over halvdelen var udenlandske. Desværre svigtede 
danskerne arrangementet, og stævnet ender med at give underskud mod forventet et pænt overskud. 

Tour de Munkebjerg i maj bød igen både på bjergløb og trailløb. Her havde vi tilbagegang, mens ellers et fint 
arrangement. 

Vores traditionsrige Vejleløbet i juni havde fremgang på 100 deltagere til ca. 1500. Fint arrangement, hvor det 
eneste der drillede var vejret ind imellem.  

Frøs stafetten i August havde fremgang med over 50 hold til i alt knap 2700 deltagere. Kommunen stillede med 
over halvdelen af holdene. 

I september havde vi kvindeløb med ca. 80 deltagere, ikke så mange som håbet. Som nogen nyt serverede vi 
efter løbet et let traktement i klublokalet. Det tog pigerne godt imod og de hyggede sig. 

Grejsdalsstien Trail ½ maraton afviklede vi for første gang sidste søndag i september. Vi håbede på 50-75 
deltagere, og det nåede vi med ca. 80 tilmeldte. Nemt løb at arrangere på dagen, 2 x Ronny klarede det hele.  
Masser af roser for et godt arrangement. 

 



Vi har i bestyrelsen fokuseret på at forbedre økonomien. Desværre har vi også i år underskud. Det skyldes dels 
underskuddet på Powerman og at Vejle Ådal 2017 ikke kreerede ret stort overskud. På andre fronter har vi 
sparet så meget som muligt. 

På seneste generalforsamling var Ronny Kerts position til diskussion. Har vi råd til at have Ronny ansat? 
Bestyrelsen er af den klare overbevisning, at vi har simpelthen ikke har råd til at undvære Ronny. Det kræver 
mange kræfter at arrangere vores forskellige motionsløb og andre klubaktiviteter og selv om vi skar nogle væk, 
er vi bange for at det bliver svært at finde personer, som vil tage ansvaret på sig og være løbsledere. 

Vi har fokuseret på økonomien i løbene og allerede i år er den forbedret betragteligt. Udenfor for denne 
beretning vil det nylig afholdte Vejle Ådal 2018 give det overskud som den bør og den er egentlig startskuddet 
til, hvordan vi skaber større overskud i vores motionsløb. I skrivende stund er det ikke afgjort om vi igen skal 
afholde Powerman. Vi har ansøgning hos Vejle kommune om forhøjet støtte, ligesom Powerman har reduceret 
deres fee. På generalforsamlingen vil vi nærmere informere om dette.   

Vi vil fremover være meget omkostningsbevidste i afvikling af alle arrangementer og lave tiltag, der forhåbentlig 
bevirker flere deltagere. Vi har ved alle vores arrangementer fået stor ros af deltagerne, som takker for et godt 
arrangement. Vi vil endnu mere ”nurse” deltagerne fremover. Enten med en slags bespisning efter løbet eller 
ved at have super god forplejning på ruten og i mål.  

Til næste år er der besluttet at droppe Tour de Munkebjerg og erstatte det med et nyt løb ”Vejle City Trail”. Et 
sjovt og anderledes løb nede i midtbyen til april. 

I det kommende år vil bestyrelsens fokusområde være økonomi og frivillighed. Vi har mange flittige hjælpere, 
som den ene gang efter den gang hjælper til – Tordenskjolds soldater”. Men for mange af klubbens medlemmer 
bidrager desværre ikke som hjælpere. Som medlem bør man som minimum være hjælper til mindst et 
arrangement.   

Vores dagligdag i klubhuset er sådan set gået godt og problemfrit. Samarbejdet med de andre brugere af huset 
kører fint og for første gang har vi ikke haft grund til utilfredshed med andre brugere. Klubhuset er eftertragtet af 
andre og derfor er det vigtigt at vi alle bidrager med aktiviteter og er medvirkende til at huset efterlades i 
opryddet stand.  

Vi har en god dialog med kommunen om stadion og klubhuset, og de opfylder langt hen ad vejen vores ønsker. 

Vi har også et godt samarbejde med vores mange sponsorer og sparer på flere fronter med dem til begges 
fordel. 

Til slut vil jeg takke alle trænere, ledere, bestyrelseskollegaer og alle frivillige for et godt år. 

 

Thorkild Bo Nielsen 
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