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Beretning 2013 
 

Året 2013 har været året hvor afdelingen skulle gennem et formandsskifte da vores mange-
årige formand og ildsjæl Arne V. Hansen gerne ville trappe lidt ned. 
 
Derfor så vi frem til afdelingens årlige forsamling. Det skulle desværre vise sig at fremmø-
det ikke var overvældende og at kandidaterne heller ikke stod i kø så resultatet blev at afde-
lingen indtil videre fortsætter med 3 medlemmer og de aktiviteter: motionsløbet i Bagsværd, 
4 x 4 km stafetløb i Utterslev Mose. Vi er dog i den lykkelige situation at vi stadig i høj grad 
af Arne stadig støtter op omkring vore aktiviteter med råd og fysisk bistand. 
 
Igen i år har vi afholdt 13 motionsløb dog ikke som vi håbede med et større antal deltagere 
det blev til 497 mænd og 193 kvinder altså 690 deltagere hvilket igen sætter fokus på løbets 
overlevelse. Vi vil i afdelingen være kede af at skulle nedlægge aktiviteterne på grund af 
manglende opbakning. Indtil videre har vi også planlagt løbsdage for 2014. 
 
I konkurrencen om individuelle bedste løber blev Signe Ridderberg, Måløv vinder skarpt 
fulgt til dørs af Helle Nygaard, Novo (samme point). På herresiden blev det Max Mathiesen, 
Topdanmark foran Henrik Werngreen, Tryg. 
 
I holdkonkurrencen blev stillingen: 
 
3-mands-hold m/k  6-mands-hold m/k 
1.  NOVO   215 point 1. NOVO  129 point 
2. HI  214    - 2. TOPDANMARK 123    - 
3. TOPDANMARK 121    - 3. HI     25   - 
 
10-mands-hold m/k  3-kvinders-hold 
1. NOVO    90 point 1. NOVO   120 point 
   2. HI     25    - 
   3. TOPDANMARK    24    -     
4x4 km firmastafet gav følgende resultat: 
Åben række   Mix-række 
1. FMT (KAMA) ………… 1:07:40 1. HI 1 …………  1:14:41 
2. DONG ENERGY 1……. 1:07:59 2. TOPDANMARK LIV-Økonomi 1:16:53 
3. UNISAFE 4  1:09:27 3. TOPDANMARK   1:18:42 
 
 
4 x 4km stafetten bliver i år afviklet 11. august , da forårssæsonen igen er pakket med mange 
løb og arrangementer fra andre udbydere og vi derfor vælger at prioritere sensommeren med 
bedre garanti for godt vejr. Vi håber som vanligt at klubberne/virksomhederne vil tage dette 
hyggelige løb i Utterslev til sig som en generalprøve for efterårets meget populære DHL-
stafet. 
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