Formandsberetning Harlev løb & motion 2020.
Et løbeår der startede ligesom de forgangene år med løbere der var i gang med vintertræningen.
Det nye Marathon hold der løb hen over vinteren med henblik på mange gode løb i foråret 2020
og de resterende hold som startede op d. 29/2. Så kom der et pressemøde d. 11/3 hvor Corona’en
vendte op og ned på det hele og lukkede Danmark samt vores løbehold ned og fællestræning blev
til solotræning og onlineløb sammen hver for sig og medlemmernes sæsonmål blev dermed også
ændret.
Desværre betød Corona også at den årlige tur til Berlin blev aflyst og flyttet til 2021 og dermed
måtte mange flytte deres målsætning til andre løb som desværre også blev aflyst; Copenhagen
Marathon, Hamburg Marathon og Bestseller Aarhus City Halvmarathon etc.
I september kunne vi igen mødes og startede vores efterårs forløb op med glade løbere og godt
vejr. Men d. 23/9 måtte vi pga. forsamlingsloftet dele os i 2 grupper, senere i 4 grupper og
yderligere grupper da forsamlingsloftet blev 10, men det ødelagde heldigvis ikke den gode
stemning på holdene.
Den største begivenhed i løbeklubben i år var at vi kunne fejre vores 10-års jubilæum som klub. Så
på en kold morgen d 28/11 løb og walk’ede vores medlemmer inddelt i små grupper distancerne 3
km,5 km,10 km, halv og hel marathon. Da de var kommet i mål, ventede der medlemmerne
specialdesignede medaljer, specialdesignede honningkager og bobler.
Tak til alle vores dejlige medlemmer for deres altid gode humør, træningsiver og støtte, samt
vores sponsorer som byder ind i årets løb med lidt forskellige ting.
En kæmpe tak skal der også lyde til alle vores instruktører for den store arbejdsindsats de yder i
løbet af sæsonen om det så er i sol, regn, blæst eller sne.
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