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Endnu et år er ved at være gået og ….
Vidar Motion er jo en klub, der til for ganske få år siden talte ca. 100 medlemmer, de seneste år har vokset
sig op til at passere 200 medlemmer. I 2011 alene er der kommet et halvt hundrede medlemmer, men også
nogle, der er meldt ud igen, når kontingentopkrævningen kommer. Der er ingen tvivl om, at projektet Løb
med DGI var med til at sparke liv til medlemstilvæksten, og så har det naturligvis også haft en betydning, at
vi er blevet mere bevidste om, at vi ikke ”bare” kan mødes og løbe en tur og forvente, at det giver flere
medlemmer. Vi tilbyder nu hold med tilknyttet træner, og vi er slet ikke i tvivl om, at det har givet bonus.
Senere vil Steffan og undertegnede fremlægge vores idéer til fremtiden – og jeg kan godt løfte sløret for, at
der er spændende nyt for alle.
Det er utroligt dejligt at se, at vores træning – særligt om tirsdagen – trækker så mange til. Jeg tror ikke kun
det er mig, der synes det er fedt, at der er mange forskellige at løbe med. Og så kan jeg da kun lade det
være en opfordring, at vi alle, engang imellem, prøver at løbe med nogle andre end vi plejer og sørge for, at
alle medlemmer – nye som gamle føler sig rigtig velkomne i vores klub.
Når jeg tænker tilbage over 2011, så har der været en del forskellige tilbud til jer medlemmer. Traditionen
tro havde vi en bus til maraton i Hamburg, årets klubtur gik til Ærø og var med overnatning. Desværre var
der ikke den opbakning vi fra bestyrelsens side havde forventet, da klubturen blev valgt efter afstemning. Vi
har haft foredrag om løbeskader og senest har en 20 dobbelt ironman været forbi at underholde os.
Foruden det har vi haft 1864 løbet og Als løbet og sidste år blev der da også holdt julefrokost.
Fordelt i foråret og efteråret har vi også haft vores Løb Langt arrangementer, hvor vi i år har haft BUI og
Gråsten med som ”jokere” – og Gråsten har allerede ytret ønske om, at de er med to gange næste år. For
dem, der ikke kender Løb langt er det jo en serie, hvor vi på skift arrangerer træningsture – typisk på
omkring 12 og 25 km og alle, uanset om de er i klub eller ej, kan deltage. Årets sidste er vores julestjerneløb
d. 11. december, hvor vi slutter med gløgg og æbleskiver i klubhuset.
2012 bliver et begivenhedsrigt år – og vi får travl i Vidar Motion. Langt om længe er der kommet en dato for
løbet på den nye motorvej. Det har været længe undervejs, og som flere af jer også ved, er det længe siden,
at det blev startet. Datoen er nu klar – lørdag d. 24. marts og der bliver distancer på 5, 10, halv- og
helmarathon. Uheldigvis ligger løbet dagen inden Vidar Atletiks Sønderborg Halvmarathon, men jeg vil
gerne her nævne, at det ikke bevidst er lagt på den måde. Den officielle åbning kom pludseligt for os, trods
jævnlig kontakt med KMG, og så var der kun mulighed ugen før. Samarbejdet omkring løbet er i øvrigt
mellem DGI Sønderborg, Kliplev, Broager, AaIG, Bov, Rødekro og Gråsten løbeklubber.
Men det er jo ikke eneste løb. Der er også Als Rundt 100 km i Kr. Himmelfartsdag. Det er jo et løb, vi kun
arrangerer hvert tredje år, og der var stor ros til løbet sidste gang, så det gentages naturligvis. Allerede på
nuværende tidspunkt er der 14 tilmeldte!
1864 løbet, der jo i år gik over al forventning, arrangeres også næste år – og datoen bliver 27. maj. Vi håber,
at dette løb vil blive ved at være en succes, at vi kan nytænke det og samtidig få stor opbakning til at
arrangere. Styregruppen er allerede godt i gang med næste års løb – og Kim vil senere kom fortælle om
løbet i år.
Sidst, men ikke mindst, vil vores Alsløb også bliver afholdt i august.

I løbet af januar/februar vil vores nye klubtøj langt om længe være på plads. Vi har valgt at skifte til Craft og
få designet vores helt unikke t-shirt og singlet. Der har været forskellige årsager til, at den nye kollektion
har trukket så langt ud – og det kan jeg bestemt beklage, men så snart de endelige versioner ligger klar, vil
de komme på hjemmesiden, så I kan se dem. Priserne vil desværre være lidt højere end vi har været vant til
fra Newline.
Når serien lanceres, vil vi arrangere en klubaften i Sportmaster, hvor vi nok skal overtale Frank til at lave lidt
ekstra gode tilbud til os.
For at vi i klubben har mulighed for at lave alle disse ting, skal vi naturligvis have nogle penge i kassen.
Vores væsentligste indtægtskilde er kontingentet og overskud fra Alsløbet. Med det i baghovedet synes jeg,
at det er meget ærgerligt, at vi igen i år har mange medlemmer, der ikke betaler deres kontingent rettidigt.
I denne stund snakker vi altså om at vi stadig mangler indbetalinger fra 25% har medlemmerne! Vi har
desværre ikke andre sanktionsmuligheder end at udmelde efter første rykker, men det burde jo slet ikke
være nødvendigt at rykke. Og det er altså kun 150,- pr. person vi taler om.
Klubhuset er stadig under renovering. Kommunekassen er ikke just fyldt, hvilket betyder, at os klubber, der
benytter os af klubhuset er nødt til at give en hånd med, så det kan blive i fornuftig stand. Kommunen
bidrager med materialer, og det er også lykkes at få nye møbler, selvom vi i første omgang fik at vide, at det
var der ikke råd til. Os i Vidar Motion har til opgave at male det lille ekstra rum med siden af køkkenet og
det skal klares inden nytår.
Til sidst vil jeg gerne takke alle jer frivillige for jeres indsats. Den er meget værdsat og vi håber, at I også
fremover, sammen med flere nye, vil blive ved. Os i bestyrelsen kan ikke stå for alt – vi har brug for nogle
hjælpende hænder, når vi arrangere noget. Om det så er en, der fejer gulve efter et foredrag eller en, der er
træner i 10 uger – det har lige stor værdi for os!

