
 

 Masters-afdelingen i Vejle IF  

Nyhedsbrev december 2018 

Af Ove Lausten 

Efter veloverstået generalforsamling i klubben er vi nået til julemåneden. Her skal vi traditionen tro have 

pokaler retur, så vi kan få uddelt pokaler igen på mødet i masters lørdag, den 26. januar 2019. Vi skal også 

lige se på, hvordan det stor til i den samlede stilling i Cross turneringen. Masters udvalget har holdt møde. 

Vi ser også lidt frem mod sæson 2019.  

Generalforsamling i Vejle IF 

Ved generalforsamlingen den 27/11. kunne vi sige tillykke til Thorkild Bo Nielsen, der blev genvalgt som 

bestyrelsesformand. Vi kunne også glæde os over, at der som sædvanlig var et ganske pænt antal 

deltagere. Beretningen fra masters for 2018 er tidligere udsendt til masters og øvrige læsere af 

nyhedsbrevene. På klubbens hjemmeside kan vi læse beretningerne fra de enkelte afdelinger. Forfatterne 

til beretningerne fortæller på hver sin måde om en meget høj aktivitet i klubben og et godt fællesskab. 

Klubben fortsætter med de meget fordelagtige kontingenter i 2019. 

Pokaler  

Tiden er kommet, hvor vi skal have pokalerne retur. Hvis vi stiller pokalerne på bordet til venstre ovre ved 

vinduet i klublokalet, så kommer Per Glassau og henter pokalerne. Frist for aflevering er tirsdag, den 11/12. 

Pokaler der er vundet til ejendom skal ikke returneres. Nedenfor kan I se hvem der fik pokalerne i 2018, og 

om de er vundet til ejendom.  

Julepokalen er stiftet af Niels Henrik Præstiin. Pokalen vindes af den løber der jf. masters point tabellen 

scorer flest point ved juleløbet på 3000m. 

Mia Sørensen (69), 11.00, 876 point 

Michael Just Pedersen (71), 10.57, 631 point. Pokal til ejendom. 

Ballumhus pokalen er stiftet af Kim Madsen. Pokalen vindes af den der sætter dansk masters rekord. Hvis 

der ikke sættes rekord er det den person med højeste score i holdkampe, der vinder pokalen. 

Lisbeth Bertelsen (71), 10,79m. Dansk masters rekord i trespring, K45. 

Clark Pedersen (35), 16.04. Dansk masters rekord i kort hæk indendørs, M80. Pokal til ejendom.  

Heinrich Hjorts mindepokal stiftet af Iben og Vivi Hjort. Pokalen vindes ved at have flest starter i året. 

Pernille Borgholm (72), 22 starter. 

Ove Lausten (54), 32 starter. 



 Cross anden runde 

Den 17/11. var Hedensted vært ved anden runde af Cross i Sydøstjylland. Efter to runder fører Fredericia 

Triatlon team med 1.352, Kolding KFUM Atletik er nummer to og Motion med 1.322 og Vejle If er nummer 

tre med 1.310 point. En meget tæt holdkamp, og intet er afgjort, der mangler jo hele fem runder. Hos 

masters kommer scoren fra Rikke Gawinski med 140 point, Pernille Radsted med 140 point, Leo Justesen 

med 140 point, Per Glassau med 134 point, Pernille Borgholm med 128 point, Esther Kristensen har 128 

point og Knud Bangsgaard har 122 point. 

Næste runde er i Horsens den 8/12, hvor vi skal løbe i det flotte område ved Bygholm Sø. Den 5/1 2019 har 

vi hjemmebane i Vejle. Her er Rikke Gawinski stævneleder. Bak op herom og hjælp Rikke med de forskellige 

opgaver der følger med løbet, så vi også kan få succes som arrangør.  

Møde i masters udvalget 

Masters udvalget består af Arne Jensen, Kristian Krarup, Per Glassau og Ove Lausten. På mødet den 26. 

januar er der valg til masters udvalget. På valg er Arne Jensen (holdleder) modtager ikke genvalg. Kristian 

Krarup (holdleder) modtager genvalg. Per Glassau (statistik) modtager genvalg for 1 år.  

Det blev besluttet, at vi holder fælles møde for masters i Allan Simonsens Lounge lørdag, den 26. januar kl. 

13.00 til 15.00. Der bliver uddeling af pokaler og valg til masters udvalget. Programmet for mødet kommer i 

nyhedsbrevet der udkommer primo januar 2019. 

DM stævner i 2019 

DAF arbejder intensivt på at få stævneprogrammet til 2019 på plads. Vi udarbejder ultimo 2018, primo 

2019 en detaljeret terminsliste for 2019, når datoerne er mere sikre. Men her kommer et foreløbigt 

overblik over DM i 2019. 

27/1 DM i lang trail, Bornholm 

2 og 3/2 DM indendørs, Randers 

9/3  DM i Cross, Roskilde 

10/6 DM 10 km landevej, København 

17/8 DM 100 km, Viborg 

17/8  DM i kort trail, Kolding 

17/8 og 18/8 DM i Hvidovre 

31/8 DM finale for hold, vest for Storebælt 

15/9 DM i halvmaraton, København 

22/9 DM i kaste mange kamp, Odense 

29/9 DM i maraton, Odense 



Internationale masters mesterskaber i 2019 

Vi var godt med internationalt i 2018. Året 2019 byder på flere muligheder for at gentage successen. Her 

kommer årets to internationale masters mesterskaber. 

24/3.-30/3. VM indendørs i Torun, Polen 

5/9.-15/9. EM på bane, halvmaraton og kapgang i Venedig, Italien 

Cross Nationals 

Dansk Atletik Forbund arrangerer i lighed med de tidligere år en vinterserie i Cross. Serien har navnet Cross 

Nationals. Løbene kommer på følgende datoer, hvor vi endnu ikke har en specifikation på distance m.v.  

Aarhus den 12. januar. Fredericia den 26. januar. Roskilde den 9. marts. Men følg indtil videre DAF 

terminslisten. 

Hjælper 

Husk at hjælpe ved klubbens stævner. Indtægten fra klubbens motionsløb og andre arrangementer er med 

til at forbedre klubbens økonomi total set samt reducere vort kontingent.  Januar 2019 kommer Cross i 

Sydøstjylland til Vejle. Bak op omkring Rikke Gawinski, der er stævneleder. Desuden er der Doktor Nielsens 

Maraton søndag, den 20. januar 2019. 

Resultater til statistik 

Per Glassau arbejder løbende med statistikken efterhånden som resultaterne kommer ind. Næste større 

opgave for statistik er at få undersøgt, hvem der skal have pokalerne i 2019 og få den graveret jf. 

kommentar tidligere i nyhedsbrevet. 

OOOOOO 


