Beretning 2019
Fællesstævnet:
Som et forsøg på at tiltrække flere deltagere til løbet i forbindelse med Fællesstævnet, var løbet
rykket fra Juelsberg Skov til Kursuscenter Knudshoved, hvor festen skulle afholdes. Vejret kunne
have været bedre – det blæste en halv pelikan og var ret koldt, men der var pænt med deltagelse og
det var min opfattelse, at det for de fleste var en fin optakt til aftenens fest. Alle kunne deltage
uanset løbestyrke og medlemskaber og distancerne var som i Juelsberg Skov på 4, 8 og 12 km
Bestyrelsen vil evaluere om vi gentager konceptet til næste år. De åbne landskaber kan være en
udfordring mens nærheden til kursuscenteret ses som en fordel. Området kan i øvrigt benyttes uden
at vi skal søge tilladelser med videre ligesom bygningerne er til mere eller mindre fri disposition

Silistrialøbet:
Silistrialøbet er på grund af sin placering i kalenderen kun en uge efter fællesstævnet ved at udvikle
sig til en ren JIF-forestilling. Det er ærgerligt, idet ruten er en løbeoplevelse ud over det sædvanlige
og JIF altid har sørget for mange hjælpere og et i øvrigt fint arrangement. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det er et ønske fra mig og mange andre, at løbet kunne rykkes for at forbedre
muligheden for større deltagelse. For mig personligt, er konkurrencer to uger i træk med tilhørende
rejser ikke optimalt og for de af vores kolleger der risikerer weekendvagter er to fri-weekender i
træk en udfordring. Jeg skal derfor opfordre arrangørerne til i samarbejde med bestyrelsen at finde
en alternativ dato.

10 km i Odense:
Løbet i Odense lever i alle henseender op til de kriterier, vi stiller til vores konkurrencer. Der er
børneløb, flere forskellige distancer og løbet ligger både centralt placeret i landet og tæt på
banegården, hvor vi har adgang til badefaciliteter og lokale til kaffebordet. Alligevel har tilslutningen
været begrænset og jeg kan kun opfordre alle til at tilmelde sig denne fine løbeoplevelse rundt i
Odense og ikke mindst langs Odense Å.

Cph half:
Det hører mig bekendt til sjældenhederne at der sætte verdensrekord under et jernbanemesterskab,
men det var ikke desto mindre tilfældet ved jernbanemesterskabet i halvmaraton, som blev afviklet i
forbindelse med Copenhagen Half. Det var dog en løber i åben klasse, der rendte med rekorden. Den
åbne klasse var temmelig stor med 24.969 tilmeldte til at supplere de 31 tilmeldte jernbaneløbere.
Tilbuddet om at deltage i et så stort arrangement havde tiltrukket mange nye ansigter og flere af
disse havde virkeligt noget at skyde med og knapt så mange år på bagen som mig. Jeg håber at de
bliver hængende til glæde for både deltagerantal og gennemsnitsalder ved vores arrangementer lige
som vi godt kan bruge noget forstærkning ved vores deltagelse i internationale løb i USIC-regi.

Lidt malurt i bægeret var det dog, at kun 6 ud af de 31 tilmeldte løbere deltog i det efterfølgende
kaffebord og præmieoverrækkelse. Det at man får et stort økonomisk tilskud til at deltage i et af
verdens højest profilerede halvmaratons forpligter efter min opfattelse deltagerne til at yde et
bidrag til Jernbanefritids sekundære formål – nemlig det sociale samvær med kollegerne og deres
familier efter løbet. Jeg vil opfordre alle til at prioritere dette i højere grad.

Pokaler og medaljer
Det ser smukt ud på billederne og det er hyggeligt at have noget at klappe af. Men efter Copenhagen
Half fik jeg stort set samtlige udleverede medaljer og pokaler retur. Jeg tænker at tiden er inde til en
lille diskussion om hvorvidt vi skal afskaffe disse. Det er sket i mange af de andre afdelinger. En
mulighed var at fastholde dem indtil videre til børnene.

USIC
For et år minus en dag siden afholdte der USIC-maraton i Prag. Ruten var en rundstrækning i en
smuk park, der skulle gennemløbes 8 gange. Vi stillede fuldt hold og alle ydede en fornem
præstation med i hvert fald 2 stk PR. Vi må dog erkende, at flere af de andre lande kan stille hold
med en noget lavere gennemsnitsalder end os, så jeg tillader mig igen at håbe på, at yngre kræfter
kan forstærke landsholdet i fremtiden.
USIC-Eurogroup på 10 km ser ud til at blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Løbet foregår
ligeledes i Prag i forbindelse med et 10 km gadeløb, som i øvrigt er Europas ældste og som har
meget høj status i Tjekkiet. Danmark stillede hold og et stort kontingent løbere fra HI var taget
afsted til løbet for at deltage uden for konkurrencen. Det var vist ikke alle, der var klar over, at de
sidste 2,5 km er op ad bakke! I selve konkurrencen blev Danmark nr. 7 ud af 9.

Det var i korte træk Løb og motions aktiviteter i det forløbne år. Der vil nu være åbent for
kommentarer, spørgsmål og andre input.

