Generalforsamling den 25. februar 2015
Beretning fra Løbsudvalget:
Generelt:
Det har været endnu et godt år. Vi har stadig et højt niveau af deltagere ved vore
løbsarrangementer. Antallet af løbsdeltagere mellem 500 og 2000 udgør kun 13 % og
mere end 10.000 deltagere udgør kun 1% af alle løb i Danmark.
Deltagere og sponsorer har vist tilfredshed, hvilket er vigtigt. Der er også områder, der skal
forbedres. Derfor foretager vi evalueringer af hvert arrangement. Den store opbakning til
arrangementerne er god for indtjeningen. Det vil fremgå af regnskabet.
Antal deltagende løbere er stagneret gennem de sidste år, hvorimod antal afholdte
arrangementer er vokset fra 580 i 2008 til 1160 i 2013 på landsplan.
Vi har dannet et nyt speakerteam: Søren Haahr, Carsten Hansen Diana Houborg og
Morten Basse.

Tøseturen:
I 2014 var 1958 tilmeldte inkl. 70 eftertilmeldinger, hvilket er 228 flere end sidste år. Det er
modsat udviklingen af kvindeløb i det øvrige Danmark.
1130 gennemførte kort rute ud af 1288 og 606 gennemførte lang rute ud af 670
681 numre solgt online og 1277 numre solgt ved eget salg.
Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Middelfart Sparekasse.
Rapporten fra Rank a Run var meget fin for osI 2015 er Gert Laustsen ansvarlig for Tøseturen

Vestkystløbet:
I 2015 deltog 10.206 mod 10.129 i 2013. I gennem de 40 år har 315.086 løbere deltaget i
Vestkystløbet på begge ruter.
Vi fejrede 40 års jubilæum med forskellige ekstra aktiviteter, hvoraf musikken udgjorde de
fleste tiltag. Udgifterne har været større i år, hvorfor overskuddet er mindre.
Rapporten fra Rank a Run var meget fin, så der fortsættes i 2015 med samme koncept
som tidligere.
Sponsorerne er Jydske Vestkysten, Sydbank, Vattenfall og Motionsbilleder. De har stor
betydning for løbet. LandSyd har afsat alle standpladser og opbygning af festpladsen, som
er en stor hjælp og mandskabsbesparende. Udvalget forsøger at få en ekstra sponsor
med i løbet.

North Sea Beach Marathon:
Løbet blev afviklet 29/6 med start og mål i Hvide Sande.
820 deltagere fordelt på 4 distancer
Esbjerg Atletik og Motion havde i år til opgave at sørge for opstilling og nedtagning af alle
telte på stranden, og det forløb over al forventning.
Det er besluttet at Esbjerg Atletik og Motion ikke er part i løbet i 2015.
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Blue Water Stafetten:
335 hold tilmeldt i 2014. I 2013 var 286 hold tilmeldte, hvilket er en stigning på 15 %. I
2013 havde vi også en stigning på 15 %.
Borde/bænke 124 med plads til 992 deltagere og gæster. Ekstra madkurve 11.
27 havde tilmeldt sms sluttid.
Vi har fået en meget fin evalueringsrapport fra Motion Danmark, men også nogle punkter,
som skal rettes til 2015.
Sponsorerne har været rimelig kritiske overfor madkurve og rute, hvorfor vi ændrer noget i
2015.
Vi har fået ny sponsor, Blue Water Shipping, som har været en god hjælp og vi fortsætter
med alle tre sponsorer, Ugeavisen Esbjerg, Jyske Bank og Blue Water Shipping.
Motion Danmark fortsætter ikke, men Dansk Atletik Forbund og DGI er gået sammen om
at certificere løbsarrangementer og dermed være en del af arrangementerne som Motion
Danmark var. Vi har i udvalget besluttet at være en del af denne certificering i 2015.

Vinterløbene:
De 3 løb, som vinterløbene består af, gik alle som de øvrige år godt og med deltagere fra
de forskellige klubber. Løbene er især baseret på et socialt samvær, hvilket deltagerne
sætter stor pris på.
Informationer i ”Året rundt” samt sedler i klubhuset.

Tak:
Uden sponsorer, kan det ikke lade sig gøre at skabe de positive resultater, som løbene
giver vor forening. Derfor en stor tak til sponsorerne, kommunen, SEPE, politi og andre
offentlige myndigheder, som har været gode samarbejdspartnere. Vi stræber efter at
sørge for god organisation og effektiv kommunikation, hvilket giver netop dette positive
samarbejde med andre interessenter.
Der skal også lyde en stor tak for positiv indstilling og godt humør til alle hjælpere og
udvalgsmedlemmer for deres medvirken til arrangementerne. Ungdomsafdelingens ældste
medlemmer kommer troligt om mandagen før træning og hjælper med opstilling af start og
målområde. Det er vi glade for i udvalget. Arrangementerne kan ikke gennemføres uden
medvirken af klubbens medlemmer til de praktiske opgaver
16.2.2015
Børge Hansen
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