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Generalforsamling den 27. februar 2012 

Beretning fra Løbsudvalget: 

Generelt: 

Det har været endnu et godt år, hvor der på trods af et generelt lavere deltagerniveau 
stadig er et højt deltagerantal til vore løbsarrangementer. 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.  
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. 

Tøseturen: 

I 2012 var 2050 tilmeldte mod 2458 i 2011, hvilket er en tilbagegang på 408 deltagere. Der 
var 48 eftertilmeldinger Vi vil gøre mere ud af markedsføringen og hjemmesiden i 2013 
Vi havde en etårig aftale med Andelskassen. Ugeavisen Esbjerg fortsætter samarbejdet. I 
2013 fortsætter vi med eksisterende sponsoraftaler. 
Vi har aftalt en ny treårig kontrakt med Events4U om tilmelding og tidtagning.  
Vi håber, at vejrguderne vil os det bedre i 2013 
 

Vestkystløbet: 

I 2012 deltog 11.119 mod 10.697 løbere i 2011. En fremgang på 422 tilmeldte. I gennem 
tiden har der været 294.753 løbere tilmeldt. 
Det var et flot arrangement, udvalget har skabt sammen med Esbjerg Firmaidræt, som vi 
har et godt og frugtbart samarbejde med. Udover de direkte indtægter til vor forening, har 
de unge atletikudøvere glæde af deres indsats til en Italienstur hvert tredje år.  
Ungdomsstøtteforeningen skaber også et overskud ved salg af pølser m.m.  
Sponsorerne er Jydske Vestkysten, Sydbank, Vattenfall, McDonalds og Motionsbilleder. 
De har stor betydning for løbet! McDonalds har dog sagt fra i 2013 som sponsor, hvorfor 
der forhandles med ny sponsor. 
 

North Sea Beach Marathon:  

2012 udgaven af NSBM blev afviklet med 1024 tilmeldte fra flere forskellige nationer. Ca. 
200 færre deltagere end i 2011 Hvis man kigger på deltagerantallet og samtidig kigger på 
hvor deltagerne kom fra, så manglede der rigtig mange tyskere i forhold til tidligere år. Og 
om at det havde indflydelse på antallet, at der havde været Åbenrå Bjergmarathon om 
lørdagen kan man jo kun gisne om. 
Selve løbet blev en hård tur for deltagerne, da vejrguder viste sig fra den stygge side. Stiv 
modvind stort set hele vejen fra Hvide Sande og Nymindegab for henholdsvis Hel- og Halv 
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Marathon løberne. 5 og 10 km løberne som havde start og mål på stranden i Vejers kunne 
nyde medvinden den ene vej.  
Vi har nogle gange i løbets styregruppe diskuteret om løbet skulle fortsætte, da det de 
sidste par år har været en kamp at skaffe sponsorer til løbet. Målsætningen for årets løb 
var at generere et beløb på ca. 50.000 kr. til hver af de 3 klubber som står bag løbet. Plus 
lidt til kistebunden for selve løbet som startkapital til opstart for næste år. Hvis vi kunne 
opnå dette, ville vi fortsætte.  
Det kniber med at få sponsorer fra Esbjerg. 
I 2013 gennemføres løbet den 30. juni. Løbet startes i Vejers med mål i Hvide Sande. 
Vi samarbejder med Ringkøbing og Hvide Sandes Atletikforeninger om arrangementet. 
Vort overskud går ind i Støttefonden, hvorefter vi kan søge om tilskud til motionsaktiviteter 
samt fælles forbedringer.  
Der ønskes også hjælpere fra andre medlemmer end motionsafdelingen. 
 

Esbjerg Stafetten: 

268 hold deltog med et godt humør og god stemning. Et stort telt med 104 udlejede borde 
og bænke, hvilket er pladser til mere end 832 personer. Vi er ved at få skabt den rigtige 
”Stafetstemning”, hvilket efter det femte år lover godt for fremtiden. I 2013 vil vi intensivere 
markedsføringen for at få omkringliggende byer og virksomheder samt efterskoler med til 
at fremme deltagerantallet ved Esbjerg Stafetten. I år havde vi bedre vejr end tidligere. 
Jyske Bank fortsætter med en 1-årig aftale for at se om udviklingen sker med flere 
deltagende hold. Ugeavisen Esbjerg fortsætter. 
Vi havde Motion Danmark som en del vort arrangement og godt samarbejde med bannere 
og telt. 
 

Vinterløbene: 

Er gennemført med den sædvanlige opbakning fra foreningens medlemmer. 
Første runde med 65 deltagere. 
Anden runde med 58 deltagere 
Tredje runde med 47 deltagere 
Det har været målet at gennemføre arrangementerne for foreningens medlemmer og det 
lykkes meget fint med den gode sociale hygge i klubhuset efter hvert løb. Informationer i 
”Året rundt” samt sedler i klubhuset. 
 

Tak: 

Der skal lyde en stor tak for positiv indstilling og godt humør til alle hjælpere og 
udvalgsmedlemmer for deres medvirken til arrangementerne.  
 
21.2.2012 
 
Børge Hansen 


