Formandsberetning Harlev løb & motion 2018.
Årets store tur var som de foregående år turen til Berlin og en fredag morgen i april tog en busfuld
glade mennesker med bussen mod Berlin for at løbe halvmarathon i løbesko, på inlinere og for at
heppe. Turen var som de andre år en stor succes. En weekend med fællesspisning, sightseeing,
shopping og hygge.
Tak til Søren og SuperVision for T-Shirts til turen som gør at vi alle ligner hinanden og giver et
super flot afsæt på vores gruppe som skiller sig ud i Berlins gader.
Som formand er det dejligt at se både nye og gamle ansigter når vi starter vores sæsoner op og en
kæmpe force i Harlev løb & motion er klart vores sociale fokus som viser sig på tværs af alle vores
hold. 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. Samtidig er det en kæmpe succes med at vi har
åbent i klubhuset hver lørdag efter løbeturen. Her går snakken også lystigt over en kop vand, kaffe
eller hvad vi nu eller disker op med.
Vi har udvidet vores minitri og holder den nu både i forår og efterår. Det er en hyggelig dag med
svømning, cykling og løb samt det mange ser frem til når de er færdige…. nemlig et lækkert stykke
trøffel nede fra bageren. Børnene får som altid en medalje når de kommer i mål på deres tur. Det
giver mange dejlige smil og stolthed.
Vores nytårsløb er blevet en tradition og samler mange borgere fra Harlev til en hyggelig løbetur
med sjove hatte og godt humør på de 3, 5 eller 10 km rundt i byen.
I år havde vi fået sponseret bobler fra Bergs vinimport som serverede lidt forskelligt i klubhuset og
gav mulighed for at købe en flaske eller 2 med hjem af favoritten til nytårsaften.
Jeg vil som altid gerne takke alle vores dejlige medlemmer for deres altid gode humør,
træningsiver og støtte ved vores sociale arrangementer, samt vores sponsorer som byder ind i
årets løb med lidt forskelligt til brug ved vores Berlin tur, minitri og nytårsløb.
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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