
Formandsberetning Harlev løb & motion 2017. 
 

Berlin var endnu engang på programmet og igen i år tog Harlev løb & motion en busfuld glade mennesker 

med til Berlin for at løbe halvmarathon i løbesko, på inlinere og for at heppe. Turen var som i 2015 og 2016 

en kæmpesucces og alle havde en rigtig hyggelig tur med fællesspisning, sightseeing, shopping og hygge. 

Derudover var nogle af os i år til fodbold på det olympiske stadion fredag aften for at se Hertha Berlin spille 

mod Hoffenheim. Kæmpe oplevelse at opleve stemningen på Hitlers gamle bygningsværk. Som altid blev 

mavemusklerne også trænet i form af grine niveauet på turen. 

Når sæsonerne i foråret og efteråret starter ser vi stadig mange nye ansigter i blandt de mange kendte som 

er fordelt på vores 4 hold. Det er dejligt at se at både nye tilflyttere og gamle Harlev folk har lyst og mod på 

at melde sig ind i Harlev løb & motion. 

Som formand tror jeg at en af de kæmpe store forcer ved Harlev løb og motion er at vi har det utroligt godt 

socialt på tværs af alle vores hold og det bliver kommunikeret videre ud i byen og derved får flere lyst til at 

se hvem vi er og hvad vi kan. 

Før og efter en træning er det ikke unormalt at se at folk står og snakker med hinanden uanset om de er 

begyndere eller erfarne løbere.  

I foråret er et af de store mål, ud over den personlige succes for alle løbere, at vores hold 4 løbere skal 

træne op til og forhåbentlig gennemfører Bestseller Aarhus City Halvmarathon. Igen i år havde vi en del der 

deltog og heldigvis gennemførte. 

Som det er hvert år, så er der hver gang mange solstrålehistorier på alle vores hold og folk er stolte over at 

gennemføre målene for holdene. Nogle jubler over at det var første gang at de løb 3 km uden pause, andre 

gennemfører for første gang 10 km og nogle løber deres første halvmarathon. Det er med stor 

tilfredsstillelse at vi hjælper disse mennesker og vi glæder os altid til at løbe med dem onsdag og lørdag. 

I år valgte vi at droppe vores stafet og i stedet lave et gratis børneløb for alle byen børn. Det forgik på 

multibanen og var en stor succes med smil og glæde fra både de løbende børn og de voksne tilskuere. Vi 

har endnu ikke bestemt hvad der er på programmet i 2018, men mon ikke det bliver sjovt og spændende 

uanset hvad det er… 

 

Vi havde igen i 2017 vores minitri i både foråret og efteråret og begge gange havde vi mange deltagere der 

gennemførte de 3 discipliner i superflot stil og der var som altid trøfler, saftevand og medaljer til børnene. 

og som noget nyt lavede vi en børnedistance som vi også gentager i 2017. 

 

Jeg vil som altid gerne takke alle vores dejlige medlemmer for deres altid gode humør, træningsiver og 

støtte ved vores sociale arrangementer. Derudover er det super dejligt at I støtter op om vores hjælpe 

opgaver når vi skal tjene penge igennem Aarhus Motion. Det er så fedt og lækkert at I er med til at tjene 

gode penge til vores afdeling. Tak til Hanne Stokholm for at koordinere dette. 

Slutteligt skal der også lyde en stor tak til alle vores instruktører for den store arbejdsindsats de yder i løbet 

af sæsonen i alt slags vejr. 
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