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Det forgangne år blev igen et år, hvor vores atleter markerede sig fornemt ved de forskellige 
mesterskaber, både i ungdomsrækkerne og i masters, samt et par enkelte hos seniorer. 

Hvordan det er gået i de enkelte afdelinger kan læses i afdelingernes beretning. 

Enkelte præstationer skal dog her fremhæves. 

Ved diverse vestdanske mesterskaber kom VIF’er hjem med 17 guld, 15 sølv og 10 bronze og ved 
danske mesterskaber blev det til 9 guld, 11 sølv og 13 bronze. Alt sammen i ungdomsklasserne 
med en enkelt undtagelse, da et af vores færøske medlemmer vandt et par medaljer ved 
seniormesterskaber. Ganske fornemt af vores unge atleter. 

Vi opnåede også den ære at få udtaget Sarah Sækmose til senior landsholdet på 4x400 m til 
holdkamp i Kroatien. Desværre blev hun kort forinden skadet og måtte melde afbud. Det samme 
skete til NM for 20 årige ugen efter. Sarah og Line Grønbæk Andersen er begge udtaget til DAF’s 
nye elite satsning på stafethold. Godt gået (løbet) 

Vores masters erobrede også en masse medaljer, både på bane og på landevejen. Se beretningen 
fra Masters. 

På det organisatoriske blev vi udfordret, idet vores klubchef gennem 3 år sagde sit job per 1. 
august op for at tiltræde et andet lignende job. Da han i sin tid tiltrådte var det et ønske om at han 
kunne tilføre resurser, der kunne aflaste vores medlemmer ved planlægningen af især vores 
motionsløb. Han skulle desuden skaffe flere sponsorer og andre indtægter. Det lykkedes til en vis 
grad, men ikke nok til at dække hans lønomkostninger.   En af de nye ”indtægtskilder” Powermann 
blev af forskellige årsager i stedet et dyrt bekendtskab og selvom det ikke blev afholdt i år, har der 
været et efterslæb på nogle omkostninger.  

Der kommer ikke en afløser for klubchefen. Økonomien kan ikke bære det. I stedet har vor 
sekretær Karen Bangsgaard indvilliget i at hjælpe med administrativt arbejde ved motionsløbene, 
samt at hun styrer hjemmesiden. 

Vi har derfor været nødsaget til at revurdere hele vores arrangementsaktiviteter. Vi skærer ned på 
antallet af motionsløb og aktiviteter, beholder kun dem der sikrer os gode indtægter, samt dem 
der er forholdsvis nemme at arrangere. Da undertegnede til næste generalforsamling går af som 
formand og løbsleder af de forskellige motionsløb, skal vi i løbet af næste år have sammensat 
styregrupper på 3-5 personer til hvert løb, som på sigt kan varetage afviklingen af 
arrangementerne. Det er meningen at hver person kun skal involveres i et løb. Det er vitalt at vi får 
sammensat disse styregrupper, da det meste af vores økonomiske fundament afhænger af 
indtægter fra motionsløb. 



Vores motionsløb forløb generelt godt. Nogle løb havde fremgang, andre lidt tilbagegang. Men 
konkurrencen om løberne er hård, så vi skal lægge en indsats i at udvikle vores løb efter 
”kundernes” ønske.  

2 nye løb kom på programmet. I februar afviklede vi Pandelampepandekageløbet med knap 100 
deltagere. Som navnet antyder serverede vi pandekager til deltagerne efter løbet i klublokalerne. 
Meget hyggeligt. En del børnefamilier deltog. I april blev Vejle City Trail afviklet med over 700 
deltagere. Stor succes selvom første startgruppe måtte stoppe og vende tilbage til start, da der var 
udbrudt brand på ruten. Vi fik lynhurtigt ændret ruten og sendt deltagerne afsted igen, Vores 
største arrangement Frøs Stafetten satte igen deltagerrekord med næsten 2800 deltagere eller 
700 hold og stor tilfredshed blandt holdene. Vejle Kommune med over 1700 deltagere var meget 
tilfredse og har allerede meldt deres deltagelse til næste år. 

Vi har fået rettet noget op på økonomien, men ikke mere end vi stadig har et mindre underskud. 
Med den sparede lønudgift til klubchefen fremover, tegner budgettet til næste år til at give et 
acceptabelt overskud. Vigtigt at vi bruger de næste par år til at stabilisere økonomien og opbygge 
bedre likviditet. 

Styrketræningslokalet benyttes af flere og flere og der er opstået enkelte træningsmiljøer. Dog har 
det været et lille problem at folk bruger deres udendørs sko, hvilket efterlader snavs i lokalet. Vi 
har derfor aftalt med en af stedets flittige bruger om, at han gør rent flere gange om ugen, 
foruden Lilly Jeppesens ugentlige rengøring. 

En klub som Vejle IF kan ikke eksistere uden de mange ledere, trænere og frivillige, der får tingene 
til at køre. Dog har vi stadig for mange ”Tordenskjolds soldater” og en del der ikke bedrager med 
hjælp til vores løb. Vi ser gerne at hvert medlem som minimum hjælper ved et arrangement. Vi har 
i lille omfang været nødt til at købe hjælp udefra. Det vil vi ved de store arrangementer gøre i 
endnu højere grad for, at vi kan aflaste vores egne medlemmer. 

Vores dagligdag i klubhuset forløber gnidningsfrit med de andre brugere af stedet og samarbejdet 
med kommunen forløber også tilfredsstillende. De er flinke til at efterleve vores ønsker, så længe 
de ikke er omkostningstunge. 

Til slut vil jeg takke vores sponsorer for at godt samarbejde. 

Tak til alle vores ledere, trænere og frivillige for indsatsen i årets løb. 

 

Thorkild Bo Nielsen 
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