
Formandsberetning Harlev løb & motion 2019. 
 

Hvorfor lave om på en succes? Årets store tur var som de foregående år turen til Berlin og en tur 

fra fredag morgen til søndag aften. En bus fyldt med glade mennesker der skal til Berlin for at løbe 

halvmarathon i løbesko, på inlinere og for at heppe. Turen var som de andre år helt fantastisk. 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.  

I år startede vi et nyt forløb op i klubben nemlig marathon træning og dette har virkelig været en 

succes. Vi har hyret en elite træner fra AGF som har sammensat et super program til løberne. Så 

ud over de normale hold har vi nu også tilbudt en ekstra udfordring at træne i mod. Stor ros til 

løberne for at trodse det til tider dårlige vejr og træne ivrigt og med godt humør. De fortjener 

virkelig et klap på skulderne.  

Det sociale fokus er super vigtigt i Harlev løb & motion og når vi efter lørdagstræningerne har 

lukket op for klubhuset har snakken lystigt gået over en kop vand, kaffe, the eller hvad vi nu ellers 

har disket op med. 

 

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. 

Igen 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 forskellige events og arrangementer. 

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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