
Generalforsamling 16. november 2010 – formandens beretning 

Så blev det igen min tur til at fortælle om, hvordan løbeåret 2010 har været for Vidar Motion. Nu er det 

godt nok kun anden gang, at jeg skal fortælle om årets gang i Vidar Motion, men igen har det været et godt 

år, så det er jo en stor fornøjelse. 

Sidste år fortalte jeg, at vi måske ville gentage løbeprojektet Løb med DGI – ved generalforsamlingen sidste 

år var det endnu ikke besluttet. Som de fleste, hvis ikke alle, ved, så gentog vi projektet. Det foregik om 

tirsdagen i forbindelse med vores normale træning, og tilslutningen var stor. Rekorden var 80 løbere – og vi 

snakker altså her 80 foruden dem, der normalt kommer til tirsdagstræningen. Blandt løberne var der både 

helt nye og nogle, der var med sidste år – men fælles for dem alle er, at de troligt kom hver tirsdag og fik en 

god løbeoplevelse hos os. Den væsentligste årsag til, at det blev en god oplevelse for dem var, at der hver 

tirsdag mødte motiverende og glade trænere op, og hjalp dem gennem. Uden jer havde vi ikke haft så stor 

succes – en stor tak for indsatsen skal lyde herfra. 

Året bød også på klubture – og i år blev det til hele to styk. I slutningen af juni var vi til North Sea Beach 

Marathon i Hvide Sande og i september gik turen til Kolding. Begge arrangementer trak hver ca. 10 

deltagere. Det er godt, men vi kunne godt tænke os endnu større opbakning. Fra generalforsamlingen 

sidste år har vi taget til os, at klubturene skal meldes ud i god tid, så der kan trænes efter det. Derfor har vi 

fra bestyrelsens side nogle forslag til turene i 2011 og dem vil vi præsentere senere. 

Traditionen tro arrangerede vi bustur til Hamburg maraton. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det var 

tidligere, men i den tid, hvor jeg har været i klubben, er det første gang, at vi ligefrem havde venteliste til 

pladserne! Sikke et luksusproblem. Det skal dog siges, at det hele endte lykkeligt, at et par skader (ikke at 

det er lykkeligt) og en større bus gjorde, at vi fik alle godt med til maraton. Næste år er Hamburg af 

forskellige årsager flyttet en måned, så der er jo tid nok at træne i – og vi sender naturligvis igen en bus til 

det tyske.  

Foruden kontingentet er Alsløbet vores største indtægtskilde, og derfor er det vigtigt for os, at det går godt. 

Alsløbet havde igen i år fremgang, men dog mindre end sidste år. 260 gennemførende deltagere blev det 

til. I forhold til sidste år havde vi forskudt start, hvilket fungerede rigtig godt. Der var også musik og speak i 

start- og målområdet, så stemningen kunne holdes højt. Overskuddet blev lidt mindre end sidste år, men 

dog stadig tilfredsstillende. Igen her vil jeg takke alle de frivillige hjælpere. 

Året 2010 er skam også blevet året, hvor vi har rundet 200 medlemmer! Der har været en utrolig flot 

fremgang over de sidste år. Faktisk har vi fordoblet medlemsantallet siden 2007. Sidste år var vi omkring 

180 medlemmer – der er en del nye, der har meldt sig ind, men desværre også nogle få, der desværre har 

meldt sig ud af den ene eller anden grund. 

I foråret sidste år fik vi indviet de nye omklædningsrum på stadion, og i år har kommunen så været i gang 

med klubhuset. Oprindelig skulle der blot være skiftet tag og måske nogle vinduer, men i stedet har 

renoveringen grebet lidt om sig. Der er nu kommet nyt tag på, nye døre og vinduer, nyt låsesystem – og så 

bliver der arbejdet på andre møbler (nok ikke helt nye, men dog bedre). Indvendigt mangler stadig en del – 

der skal blandt andet males og lappes gulv efter ”vindfanget” er blevet fjernet. Kommunekassen er også 

ramt af krisen, så de har kun mulighed for at betale materialer, så os klubber, der benytter klubhuset, vil 



engang næste år arrangere arbejdsdag, så det sidste kan blive ordnet. Nu er det ikke fordi vi bruger 

løbebanen så meget, men jeg kan endvidere fortælle, at den gamle tribune bliver revet ned og erstattet af 

en mobil tribune. 

Hvad har vi så at glæde os til næste år? Ja, vi skal jo ud at løbe Sønderborg mere flad – og en del aktivitet i 

skanserne kunne man også forestille sig, da næste års Danfoss tur går til Gebirgslauf i Harzen, men vi har 

også et nyt løb i støbeskeen. Søndag d. 29. maj holder vi 1864 løbet med start fra Alsion. Kim vil fortælle om 

det senere, men jeg tør godt love, at det bliver et godt løb. Så hvis I skal være med som hjælpere på selve 

dagen, så synes jeg bestemt, at I skal melde jer til løbet! 

Og når I så har nydt det fantastiske løb, så er der et løb på den nye motorvej planlagt til engang i 2012. 

Foreløbig er distancerne valgt til 10 km, halvmaraton og maraton. 


