
Stortroldens Beretning 2017 
 

Barske Fakta: 

Medlemmer i 2017: 13 småtrolde og én Stortrold = 1 pige + 13 drenge. Da der heller ikke i år har 
været nogen tilgang af aspiranter/nye medlemmer, så er vi umiddelbart ”status quo” til at 
repræsentere De Barske i 2018, dog med et lille stik i hjertet omkring Preben, som jo har haft en 
blodprop, som han kæmper med at komme sig fra. Håber det bedste! 

Det kunne være dejligt, om vi kunne finde et par o-løbere, som kunne tænke sig at være aspiranter 
i 2018 – Dette kræver nok lidt barskt benarbejde, så punktet er på dagsordenen og så kan vi tage 
snakken om hvordan osv. der.  

 

Årets Barske: 

Der har været deltagelse af Barske i de fleste af årets terminslisteløb – dog er nogle ”blanke” mens 
andre er tæt belagt, hvilket jo nok vil give lidt debat om, hvilke løb der skal på terminslisten for 
2018 og hvilke er ikke skal – jeg håber vi får en god snak om emnet! 

Pointtopscorer: I år var Svend-Erik igen tilbage i kampen og scorede flest point (12) – skarpt 
forfulgt af hhv. Leif og Poul Henning, som begge scorede 10 point og Kaj med 9 point. 

Årets ”Barske Tour” må have være Wild West/Nordvest, hvor 5 Barske stillede til start. Det bød – 
tror jeg – på en god barsk tur, både før, under og efter løbet! 

Det en med barsk fornøjelse jeg kan konstatere, at 4 Barske skal have diplom – Herligt, Barskt og 
STORT tillykke til Svend-Erik, Leif, Poul Henning og Kaj! Jeg kan ikke undlade, som sidebemærkning, 
at nævne, at Svend-Erik skal have diplom nr. 15 (han har taget de sidste 6 diplomer i streg), samt at 
Leif skal have diplom nr. 13 (han har tage ALLE diplomer i streg).  

Den skarpe pointlæser vil så også konstatere, at Anders, Ebbe og Jens i 2018 går ind i 4. år uden at 
have tilkæmpet sig diplom, så jeg håber, at I har mod på at deltage og gennemføre nok 
terminslisteløb og få point nok, så I opnår at få diplomer i 2018 …. ellers er det jo, jf. vores barske 
regler, et MUST i 2019! 

 

ITF2017 

Det årlige langdistancearrangement ”I Troldens Fodspor” var i 2017 henlagt til Himmelev/Roskilde 
og nærmeste opland, styret med barsk hånd af Jan m.fl.!! 

60 tilmeldte løbere (mod 50 sidste år), hvoraf 49 deltog (mod 41 sidste år), fik alle en Barsk, frisk 
og blæsende tur rundt på de udfordrende baner. 



Et STORT BARSKT TAK til alle, som var med til at få løbet afviklet på den gode og barske måde – 

Især Annette for at være teknisk assistent i alt omkring løbsafvikling, tilmelding på dagen, 
resultatformidling mv., som vi er meget afhængige af!! 

Og 

Anne-Mette, for at have lavet mad + kage til deltagerne på dagen, selvom hun ikke selv var til 
stede  

Igen i 2018 indgår ITF som 7. og sidste afdeling af vinterlangdistanceløbene på Sjælland, som vi jo 
har sagt ja-tak til at være en del af. Om det er en medvirkede årsag til at der var lidt flere deltagere 
til vores arrangement i 2017 – måske – Jens har måske et par ord fra mødet ultimo august 2017, 
som kan gøre os klogere! 

------------------------------------- 

Glæder mig til at vi ses til nye Barske løb i 2018 og husk nu at gøre reklame for De Barske (trøjen 
på – på stævnepladsen) og lad os mere få gang i De Barske fællesturer. 

 

Barsk Hilsen 

Stortrolden 


