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Beretning 2011 
 
Et kort tilbageblik på afdelingens aktiviteter i det forløbne år: 
 
Der har været afholdt 13 motionsløb og en 4x4 km stafet og derudover har vi været praktisk arrangør af FIRMA-
IDRÆT STORKØBENHAVNs afdeling af Bike & Run-stafetten for DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND. 
 
Motionsløbene har haft 763 gennemførende deltagere fordelt på 181 kvinder og 582 mænd. Der er for andet år i træk 
tale om faldende deltagelse – totalt på 12,4% (18,8% hos kvinderne og 10,2% hos mændene). Naturligvis er vi af-
hængige af ydre forhold, men det kan vi ikke bruge til noget. Hvis løbet skal overleve, må vi have vendt udviklingen. 
Ved 4 løb har vi haft lodtrækningspræmier og ved decemberløbet særlige julepræmier. 
Herudover er der udleveret erindringspræmier for 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300 og 400 gennemførte løb. 
 
Årets løbere blev igen i år Melina N. Olsen og Poul Thomsen, begge HI. 
 
Holdløbet fik følgende slutresultat: 
 3-mands-hold m/k  6-mands-hold m/k 
 1. KARMA POLICE ……….. 212 point 1. TOPDANMARK  ……….. 125 point 
 2. TOPDANMARK ………… 205    - 2. DANSKE BANK ………... 111    - 
 3. DANSKE BANK ………… 182    - 3. HI …………………………   60    - 
 
 10-mands-hold m/k  3-kvinders-hold 
 1. TOPDANMARK ………….   47 point 1. TOPDANMARK ………….   69 point 
 2. DANSKE BANK ………….   46    - 2. HI ………………………….   59    - 
 3. HI ………………………….   18    - 3. NOVO …………………….   12    - 
Flere af rækkerne blev først endeligt afgjort ved årets sidste løb. 
 
4x4 km firmastafet gav følgende resultat: 
 Åben række   Mix-række 
 1. TOPDANMARK ………. 1:08:14 1. TOPDANMARK ………… 1:10:21 
 2. TOPDANMARK-2 ……. 1:09:03 2. HI ………………………… 1:15:44 
 3. DONG ENERGY ……… 1:10:05 3. ALSO ACTEBIS ………… 1:18:47 
Der var ikke tilmeldt hold i Damerækken, og også her må vi konstatere en nedgang i deltagelsen, her 9,1% 
Alligevel fik vi en hyggelig aften, hvilket ikke mindst skyldtes UNI SAFE ELECTRONICS, der igen forsynede os 
med et antal lodtrækningspræmier ud over dem, vi selv havde købt. 
Hvis vi ikke kan få flere til at deltage, må vi overveje at flytte løbet til foråret, f.eks. sidste mandag i maj. 
 
”Bike & Run” 
Igen i år har vi været praktisk arrangør af Bike&Run-stafetten i København. Selve løbet blev afholdt i Valbyparken 
og omegn mandag den 20. juni med 38 deltagende hold (af 42 tilmeldte) og blev afviklet nogenlunde tilfredsstillende, 
ikke mindst takket være vore mange frivillige hjælper. MANGE TAK. 
 
Der er tale om et stort arrangement med en stor administrativ overbygning, der endnu ikke svarer til deltagerantallet, 
men det er DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUNDs mål at få mange flere med. Derfor har vor hovedorganisation også 
indgået en kontrakt med FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN for at sikre en så professionel ledelse som muligt, 
hvilket i praksis betyder, at der er nedsat en styregruppe, hvor såvel bestyrelse som administration og atletikudvalg er 
repræsenteret. 
 
I 2012 afholdes arrangementet mandag den 18. juni kl. 18:00 og vi får brug for endnu flere hjælpere på dagen, nok ca. 
40. Stævneplads ved Valbyhallen. 
 
Særligt tilskud fra bestyrelsen. 
Den faldende deltagelse ved vore løb har presset vor økonomi, og det har derfor været svært at spare op til ønskede 
anskaffelser. Derfor blev vi sidst på året meget glade for et ekstraordinært tilskud fra bestyrelsen, der satte os i stand 
til at indkøbe varme, regntætte jakker til udvalgsmedlemmerne, der ind i mellem varetager kolde opgaver som tidtage-
re m.v. ved vore løb. 
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Næste års opgaver 
Ud over de ovennævnte arrangementer bliver vor hovedopgave at forstærke vore bestræbelser på at få vore mange 
klubber til at vise vore løb opmærksomhed. Vi mener, at såvel stafetløbet i Utterslev Mose som vort månedlige moti-
onsløb ved Bagsværd Sø er gode og billige tilbud, som kunne fortjene større deltagelse. 
 
Endvidere er vi blevet bedt om at nævne, at en af bestyrelsen udnævnt arbejdsgruppe, der havde som opgave at ud-
brede kendskabet til FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN, har besluttet at arrangere en 3x3 km stafet, ”Damhussta-
fetten” nogle gange i løbet af foråret. Nærmere oplysninger på FSKBH’s hjemmeside.  
 
I sidste års beretning gjorde vi status over det EDB-program, der skulle lette vor resultatservice. Der er af forskellige 
grunde ikke sket meget i det forløbne år, men vi har ikke opgivet at nå noget brugbart i løbet af 2012. 
 
Når dette sidste haster lidt, skyldes det også den omstændighed, at vi skal have fundet en ny atletikformand, idet den 
mangeårige formand har annonceret sin afgang på næste årsmøde. Sonderinger i udvalget har vist, at den nye formand 
ikke umiddelbart kan findes her, så vi må finde en måde at komme i kontakt med eventuelle emner blandt vore delta-
gende firmaklubber. 
 
Afslutning 
Atletikudvalget vil gerne sige tak til vore deltagere for opfølgen af vore arrangementer og tak til samarbejdspartnere 
blandt myndigheder, hovedorganisationen, bestyrelsen og administrationen. 
 
Arne V. Hansen 
Afdelingsformand 
Atletik og motion  


