
Masters-afdelingen i Vejle IF  

Nyhedsbrev januar 2021 

Af Ove Lausten 

Godt nytår!  
Nyhedsbrevet omhandler blandt andet foreløbige planer om møde for alle masters, foreløbige planer 
omkring holdkampe samt kommentarer til den kommende terminsliste. Vi skal også være opmærksom på 
mail, der er fremsendt fra Karen Bangsgaard den 5/12-20 omkring atlet data. Det er betydningsfuldt, at vi 
får den besvaret, hvis det ikke allerede er sket. 
 
Dagsorden for møde for masters lørdag, den 6. marts  

Datoen er foreløbig valgt, og der er endnu ikke foretaget nogen reservation af lokalerne. Men i de 

kommende nyhedsbreve vil jeg forsøge at meddele en sikker og brugbar dato. 

Pokaler: Per Glassau uddeler pokaler for 2020. Der er rettet direkte henvendelse til modtagere af pokaler 

for 2019 om at returnere disse til Per. 

Spændende foredrag: Vi får en spændende person til at komme forbi og fortælle om sin atletik karriere. 

Hvordan får vi flere med til stadionatletikken. Det gør vi noget for i løbet af 2021, og andre klubber har 

tilsvarende eller andre modeller. Vi drøfter hvilke modeller vi sætter i værk i 2021, 2022 og længere 

fremme. 

Valg til masters udvalget 

Kristian Krarup modtager genvalg til masters udvalget (arbejdsopgave, holdkampe). 

Preben Larsson modtager genvalg til masters udvalget (arbejdsopgave, holdkampe). 

Holdkampe 2021 

Holdkampe 2021: Kristian Krarup og Preben Larsson drager omsorg for holdturneringen i 2021. 

Masters-udvalget har besluttet, at vi byder på at være arrangør ved første indledende runde onsdag, den 

26. maj kl. 18:30. Hvis datoen ændres til en anden onsdag, så byder vi også på den. 

I perioden den 14, 15 og 16 juni er der anden runde på udebane. 

Finalen forventes lørdag, den 18. september. 

DM indendørs forventes aflyst 

DM indendørs er planlagt til den anden weekend i februar. Men forsamlingsforbuddet skal lettes 

væsentligt, før mesterskabet gennemføres. Det er ikke ønskværdigt for en arrangør at have eksempelvis 10 



deltagere i en atletik arena pr. gang eller for den sags skyld 50. Det er simpelthen for lidt til at kunne få 

økonomisk sammenhæng i stævnet. Men vi afventer med spænding, for måske dukker der nogen 

muligheder op, som vi ikke aktuelt har fået øje på. Så vi har fuld opmærksomhed, hvis muligheden viser sig. 

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 (AFLYST) 
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 
 
Terminslisten 2021  

Vi kan fra årets begyndelse forvente en periode, hvor aflysninger eller ingen udbud af stævner vil præge 

vores daglig dag. Men der er også grund til optimisme, efterhånden som året skrider frem, må det 

efterhånden blive bedre 😊Vi har selv Doktor Nielsen den 2. maj og Herning Games forventes lørdag, den 

8. maj. Store DM udendørs afvikles i perioden den 27, 28 og 29 august. Jeg ved, at DAF er klar med 

alternative planer for holdkampe, så turneringen i videst muligt omfang kan blive gennemført. 

Atlet data 

http://www.vinterturnering.dk/


Karen Bangsgaard har den 5/12 2020 rundsendt en mail, hvor vore atletdata hos Statletik ønskes opdateret. 

Vi skal besvare via et link. Det får nemlig betydning i det fremtidige Statletik, hvor man arbejder på til 

enhver tid at have de rigtige navne, fødselsår, klub m.v. Skribenten her har udfyldt sin, og kan oplyse, at det 

er overkommeligt. Men det er også betydningsfuldt, at Statletik til enhver tid har de rigtige data om os. 

Resultater forsøges automatiseret mest muligt fra nu og de kommende år. Mængden af statistiske 

oplysninger er mange og svært overkommelige manuelt. Vi skal nemlig ikke forvente, at der på sigt er det 

samme antal frivillige til rådighed i DAF som tidligere. De stævneprogrammer man kommer til at bruge 

fremtidig, forventes at kunne sende resultater direkte til Statletik. Denne automatik forudsætter at alle 

grunddata er korrekt registreret. Så det er en rigtig brugbar ide DAF kommer med, den bør vi bakke op om. 

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 

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

Doktor Nielsen den 17. januar. 

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/


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 februar 2021, når vi har overblik over forsamlingsforbuddet samt 

hvornår og hvordan vi kan afholde møde for alle masters. 
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