
Masters-afdelingen i Vejle IF  

Nyhedsbrev december 2020 

Af Ove Lausten 

Så er vi kommet til det sidste nyhedsbrev i 2020, et år som på grund af Convid 19 pandamien har fået et 
forløb, som ingen af os har kunnet forudse. Beretningen for 2020 udsendes samtidig med nyhedsbrevet. 
Beretningen fortæller om en sæson, som trods alt også har budt på flere gode resultater og oplevelser. 
Beretningen er udarbejdet med henblik på den kommende generalforsamling, der jo er udsat på grund af 
forsamlingsforbuddet.  
 
Dommerkursus 

Tillykke til vore deltagere i dommerkursus henholdsvis den 21. og 29. november. Nedenfor kan I se, hvilke 

øvelsesgrupper hver enkelt har fået dommerkort til. Hvis man har 3 krydser, så får man et såkaldt AR 

dommerkort.   

Navn Klub Løb 
 

Spring 
 

Kast 
 

Krista Veitnere Vejle IF X X X 

Andre`van den Berg Vejle IF X   

Finn Mathiasen Vejle IF X X  

Søren Andersen Vejle IF X   

Per Glassau Vejle IF X X X 

Berit Andersen Vejle IF   X 

Sara Kjær Andersen Vejle IF   X 

Jacob Nygaard Vejle IF   X 

     

Bjørn Lundgaard Madsen HI Skanderborg Atletik   X 

     

Lene Guldbæk Arentsen Kolding KFUM Atletik & Motion X X  

     

Thomas Kjeldahl Vejen Atletik Forening X X  

     

Jimmy Hesselbjerg Fredericia Atletik Forening X X  

Joakim Ditlev Fredericia Atletik Forening X   

     

Jan Poulsen AK Heden X X X 

     

Pia Lumbye Esbjerg Atletik og Motion   X 

Lars Bo Christiansen Esbjerg Atletik og Motion   X 

     

 



Det er glædeligt, at vi har fået så mange nye dommere i Vejle IF. Foruden de nævnte, så har følgende 

gyldigt dommerkort i alle øvelser: Anders Sækmose, Niels Olav Nielsen, Lars Aagaard, Fritjof Hjort, Jens 

Peder Petersen og Ove Lausten. Desuden har Anders Sækmose gyldigt kort som starter. 

Men bemærk også, at flere af de klubber vi normalt samarbejder med omkring regionsstævner har 

deltagere med på de to kursusdage. Det er rigtig godt, for så får vi jo flere dommerkort i spil, når vi hjælper 

ved hinandens stævner. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke deltagerne for en rigtig god dialog undervejs på kurserne, 

hvor vi fik vendt mange af de udfordringer der følger med dommer arbejdet. Vi var et par gange ude i det 

der af nogen blev betegnet som ”nørd” viden. 😊 

Cross i Sydøstjylland 
 
Med alle mulige forbehold kommer her de planlagte datoer for Cross i Sydøstjylland.  
 
Lørdag, den 31. oktober, Vejle (AFLYST) 
Lørdag, den 21. november, Kolding (AFLYST) 
Lørdag, den 5. december, Horsens (AFLYST) 
Lørdag, den 16. januar, Juelsminde 
Lørdag, den 6. februar, Hedensted. 
Lørdag, den 27. februar, Taulov 
Lørdag, den 13. marts, Vejle. 
 
Der kommer naturligvis fyldestgørende information, når vi kender til muligheden for at afvikle de nævnte 
løb. Det er besluttet af klubberne omkring Cross turneringen og DGI, at forsamlingsforbuddet skal hæves til 
100, for at løbene kan gennemføres. Med et forsamlingsforbud på 100 vil der kunne skabes en model med 
90 deltagere pr. heat. Der bliver så plads til 10 personer i dommerteamet. 
 
Den nye vinterturnering 
 
Med Kersti Jakobsen og Christian Friis om leder har DAF med virkning fra 20/21 etableret en ny 
vinterturnering, der både er med Cross og landevejsløb. Det er et godt initiativ, hvor der løbes halvdelen på 
landevej og den anden halvdel som Cross. Der er ovenikøbet mulighed for at løbe stafet i distanceløb. Den 
nye turnering er også præget af Covid 19 udfordringer. Der kan således forventes begrænsning i antal 
deltagere, restriktioner omkring publikum, krav om bestemte mødetidspunkter samt tidspunkter for 
hvornår man som aktiv skal forlade stævne området. 
 

 1. runde / 24.10.2020 / Crossløb 6-8 km / Odense (Gennemført) 
 2. runde / 29.11.2020 / Crossløb (Gennemført) 
 3. runde / 16.01.2021 / Cross-stafetløb 
 4. runde / 07.02.2021 / 10 km landevejsløb / København 
 5. runde / 06.03.2021 / 3-2-1 km landevejsstafet / Esbjerg 
 6. runde / 10.04.2021 / 5 km landevejsløb / Aarhus 

  

Vinterturneringen har fået sin egen hjemmeside: www.vinterturnering.dk 
 

http://www.vinterturnering.dk/


Resultater til statistik 

Selvom denne sæson har været med få resultater, så skal vi fortsat selv være opmærksom på, hvis der er 

stævner vi har deltaget i som ikke umiddelbart er synlige for statistik. På klubbens hjemmeside vises hele 

tiden de resultatlister, som vi har modtaget. Hvis der mangler resultat fra et stævne, som du har deltaget i, 

så kontakt Per Glassau herom. Bemærk også statistik på opslagstavlen lige før omklædningsrummene, hvor 

blandt andet årets klubrekorder kan læses. 

Møde i masters udvalget 

Vi holder møde i masters udvalget tirsdag, den 8 december. Hvis I har emner, som I ønsker vi skal forholde 

os til, så send mig en mail herom. Vi arbejder naturligvis med den kommende sæson, og i særdeleshed den 

kommende holdturnering. 

Køb af atletik udstyr 

Når vi køber udstyr kan vore samarbejdspartnere nævnt på klubbens hjemmeside naturligvis anbefales. Det 

er Sport24 og Craft. Men når vi komme til mere specielle sko som eksempelvis pigsko, kastesko og 

redskaber, så kan det være nødvendigt at søge alternative udbydere. Her kan Ligasport i Ringkøbing 

anbefales. Flere kender allerede Ligasport via indehaveren Torben Elmertoft, der har været en hyppig 

udstiller ved flere stævner rundt i landet. Dog har denne udfarende aktivitet været noget begrænset her i 

2020. Ligasport har hjemmesiden www.ligasport.dk 

Dansk Atletiks årsmøde 

Mødet er blevet udsat flere gange og planlægges nu afholdt i 2021. Men DAF har valgt ny bestyrelse ved at 

kontakte medlemsklubberne om afgivelse af stemmer, så man ikke skal køre videre uden en formel ledelse. 

Men de emner der er til behandling på årsmødet blandt andet om ændring af reglerne for medlemskab af 

en klub er ikke besluttet. DAF er jo samlingspunktet for det meste og væsentligste indenfor atletik i 

Danmark. DAF har betydelige udfordringer, og har blandt andet måttet afskedige 4 medarbejdere i 

forbindelse med Corona. 

Hjælper til Vejle IF atletik stævner og løb 

 

Doktor Nielsen 

Corona sponsorløbet 

Thorkild Bo er stævneleder på Corona Sponsorløbet på Vejle Atletik Stadion eller evt. Nørre Skoven. Løbet 

er blevet udsat på grund af forsamlingsforbuddet..  Thorkild Bo har udarbejdet en model, hvor vi kan tjene 

penge til klubben ved at løbe en time på stadion eller eventuelt i skoven. Det er ovenikøbet så attraktivt, at 

også løberen får del i gevinsten. Der er udsendt en mail til alle klubmedlemmer herom. Det er en god måde 

at skabe en indtægt i et år, hvor Vejle If. har fået begrænset sine indtægter på grund af Corona. Indtægter 

fra vore motionsløb har jo i mange år været en væsentlig årsag til vort lave kontingent. Via www.vejle-if.dk 

kan man nederst på hjemmesiden vælge F for Facebook og se videoen med Kasper Filsø om sponsorløbet. 

Frøs Sparekasse kommenterer også sponsorløbet, da  de også har meldt sig som sponsor. 

http://www.ligasport.dk/


Bemærk, at der jf. opslagstavlen ved omklædningsrummene arbejdes med at arrangere en miniudgave af 

Doktor Nielsen den 17. januar. 

Cross i Sydøstjylland 

Lørdag, den 13. marts 2021. Per Glassau er stævneleder og har brug for 10 hjælpere. 

Doktor Nielsens Vinter Hygge maraton 

Lørdag, den 2. maj 2021 er der planlagt Doktor Nielsen fra DGI Huset. 

Følg med på klubbens hjemmeside, for at være opdateret med de nyeste informationer. 

Næste nyhedsbrev 

Næste nyhedsbrev udkommer primo januar 2021, når vi har overblik over forsamlingsforbuddet samt 

hvornår og hvordan vi kan afholde møde for alle masters. 

 

00000 


