
Nyhedsbrev masters oktober 2022 

Af Ove Lausten 

Læs i nyhedsbrevet om Cross i Sydøstjylland, medlemsundersøgelse i Vejle IF, kandidater til idrætsprisen, 

statistik for sæson 2022 og til sidst begynder vi med at se frem til sæson 2023. 

Cross i Sydøstjylland 2022/23 

Tilmelding sker ved at gå ind på hjemmesiden www.run2u.dk I øverste bjælke kan vi finde Cross Sydøst, 

hvor vi skal melde os til. Vælg ”Tilmeld her” og husk at vælge Vejle IF som klub. Så tæller vi nemlig med i 

holdkonkurrencen, hvor vi i alle årene har været blandt de tre bedste hold. 

Priserne for at være med i Cross er særdeles lave, hvis vi melder os senest den 23. oktober. For børn koster 

det kun 160 kroner for hele serien med 7 starter. For voksne er prisen blot kr. 300 for 7 starter. 

Alle runder er om lørdagen med start allerede kl. 12:00 og sidste start kl. 12:30, så vi har mulighed for at 

være hjemme i rimelig tid. Køreafstanden til de enkelte løb er overkommelig med følgende arrangører. 

Fredericia Løbeklub den 5/11. Kolding KFUM Atletik & Motion den 19/11. Horsens Orienteringsklub den 

10/12. Juelsminde Runners den 14/1. Taulov Motion den 4/2. Vejle Idrætsforening den 25/2. Hedensted 

Løbeklub den 4/3. 

Vi har i mange år haft succes med at deltage i Cross om vinteren. Der er alle tiders gode aktivitet på tværs 

af Vejle Idrætsforenings sportslige aktiviteter: Atletik, motion og triatlon. Der kan som sædvanlig forventes 

kaffe, the og kage efter løbet, hvor vi så kan mødes og hygge os. 

På Vejle IF pokalhylde nærmest tennisbanerne står en række pokaler til klubbens hold fra alle år vi har 

været med.  Vi har tidligere vundet turneringen og senest i 21/22 blev vi nr. 3. 

Lørdag, den 25. februar har vi hjemmebane og her er Per Glassau stævneleder. Jeg ved, ar flere er 

interesseret i at hjælpe. I kan kontakte Per på per.glassau@gmail.com 

Medlemsundersøgelse i Vejle IF 

Der er den 4/10. udsendt en medlemsundersøgelse til alle medlemmer i Vejle IF. Der er en kode i den mail 

vi alle har modtaget. Undersøgelsen kan besvares ved at gå ind på www.vejle-IF.dk   Svarfristen er mandag, 

den 17. oktober, men undersøgelsen må gerne besvares før. 

Det er betydningsfuldt, at vi får dit svar for at få så retvisende en undersøgelse som muligt. Spørgsmålene 

er formuleret ens uanset om man er med i atletik, motion, triatlon eller træner og forældre. Der kan derfor 

være spørgsmål, som ikke er relevant, når vi laver besvarelsen. Hvis der er spørgsmål, som ikke er relevante 

for dig, så lader du blot felterne være blanke. Der er også mulighed for, at du kan skrive dine kommentarer, 

hvor du mener din besvarelse kræver en ekstra information til læseren. 

Undersøgelsen bliver gennemgået cirka 45 minutter før generalforsamlingen den 29/11. Den enkelte der 

har besvaret undersøgelsen, vil naturligvis ikke blive nævnt. Men der nævnes et resume, der skal vise hvor 

mange svar der eksempelvis er ”Meget enig” eller ”Meget uenig” i et konkret spørgsmål. 

Vi glæder os til at se resultatet af undersøgelsen, og siger på forhånd tak for din besvarelse. 
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Kandidater til Idrætsprisen ved Sportsgalla i 2023 

I 2023 afholder Vejle Kommune Sportsgalla og ved denne lejlighed vil vi som sædvanlig indstille vore aktive 

til at modtage idrætsprisen. Udgangspunktet for at få idrætsprisen som masters er, at man har vundet DM 

guld i en konkurrence under DAF. Det er betydningsfuldt for os, at så mange som muligt møder op og 

modtager idrætsprisen på denne festaften.  

Lige nu har jeg foreløbig noteret nedennævnte kandidater, men hvis der er nogen jeg har overset, så skriv 

endelig til mig, så vi kan få alle med.  

Lilly Jeppesen (51) Dansk masters mester i 10 km landevejsløb. 

Inge Andersen (69) Dansk masters mester på 100m 

Jørgen Ladegaard (47) Dansk masters mester i trail. 

Jann Olsen (67) Dansk masters mester i 200m 

Andre van den Berg (70) Dansk masters mester i 100m og 200m. 

Kasper Filsø (90) Nordisk masters mester på 200m ved NM i para atletik. 

 

Per Glassau arbejder henover året med statistikken 

På opslagstavlen lige før de to store omklædningsrum hænger en opslagstavle, hvor Per tydeligt viser hvilke 

resultater han har modtaget og registreret. Hvis der er resultater, som I savner på listen, så er I velkommen 

til at kontakte per på per.glassau@gmail.com 

Jeg kan lige orientere interesserede læsere om, at der også er masters resultater ved Herning Games den 

21/5, samt Vejle Kast den 28/6. og Vejle Kast 2 den 25/7. 

Arbejde i statistik består blandt andet i at registrere resultater, der giver ret til at vinde vore pokaler. 

Opfølgning på klubrekorder er en anden vigtig del af arbejdet.  

Møde i master før 2023 

Jeg planlægger, at vi holder møde i masters udvalget før den kommende generalforsamling. I er meget 

velkommen til at sende gode forslag til masters sæson 2023. Vi har allerede fra Inge Andersen modtaget en 

god ide, nemlig at afholde masters DM for DGI i 2023. 
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