Stortroldens Beretning 2015
Stor tak Jens Asserbo, for, i 2. heat, at arrangere et ”lokalt” Årsmøde og samtidig være
assisterende Stortrold, da jeg selv er ”smidt for løverne” og er U2-leder for 30 ungdomsløbere i
alderen 13-15 år – det bliver BARSKT 
Barske Fakta:
Medlemmer i 2015: 14 småtrolde og én Stortrold= 3 D’er + 12 H’er – en ”fald” i medlemstallet på 1
(én) i forhold til 2014 på 1 H’er (både Bjarne & Tine forlod os, mens Anne-Mette blev en af De
Barske).
Årets Øv’ere:
Det har været et svært år for Troldetøsen Eva og hun har holdt mig/os i spænding til det sidste,
derfor var det med lidt Barskt spænding, jeg pløjede resultatlisten fra Jættemilen igennem og
desværre måtte konstatere, at hun end ikke var startet  ….. Da hun ikke har optjent et eneste
point i dette år siger reglerne, at man ikke kan være med i De Barske og det er derfor med meget
Barsk beklagelse at jeg sender hende en venlig tanke og siger tak for denne gang – håber hun en
dag igen vil lege med – hun skal i hvert fald være hjertelig velkommen!!!
Selv har jeg været nærmest ”usynlig” i O-løb/Barske-sammenhæng, siden min archillesseneskade i
februar. Der er dog lys forude, så jeg håber på et godt og barskt 2016.
Der har været meget lidt ”Barske fællesture” i forbindelse med terminslisteløbene i år. Det vil jeg
gerne opfordre til at vi gør meget bedre fra nu af, da den sociale del er meget, meget vigtig, dels
for at gøre reklame for os selv, dels for selv at føle et ”tilhørsforhold” og endelig er det en vigtig
faktor for at vi/De Barske overlever som ”klub”, både på den korte og den lange bane.

Årets Barske:
Der har - i år er ingen undtagelse - været deltagelse af Barske i rigtigt mange af dette års
terminslisteløb – hvilket jo er dejligt at se! Igen i år er årets ”topscorer” er Svend-Erik, som har
deltaget i 9 ud af 15 mulige Barske løb … og … er (naturligvis) også ”topscorer” på ranglisten med
21 point … nærmeste forfølger er Leif med 13 point (deltagelse i 7 løb).
Årets ”Barske Tour” blev faktisk Årsmødet 2014 i Ebeltoft/Langdistance i Molsbjerge, som blev
afholdt/afviklet den 10-11/1 – 2015. 10 Barske og én Aspirant, stred sig gennem vind og vejr,
lukkede broer, sidste færge, tog fra Korsør, afhentning på Aarhus Banegård, for at nå frem til
Årsmødet lørdag og langdistanceløbet søndag. Det blev en rigtigt dejlig tur, hvor vi spiste og
hyggede og Svend-Erik havde lavet et lille indendørs o-løb med trickspørgsmål og talte … og talte …
og talte om lørdagen under Årsmødet og løb friske og Barske ud ”bjergene” om søndagen …
Desværre kom et par stykker hjem derfra uden point   (JensA løb den korteste i stedet for den
”reglementerede” mellemlange bane og Rune missede en post). Måske skal der lægges en ekstra

klasse ind i De Barske – til jer på 70+ … eller på anden måde kompenceres? Et punkt på
dagsordenen på Årsmødet.
I år kan vi bryste os af at have haft 4 Aspiranter i troldehulen og det har været interessant og
samtidig glædeligt at se dem kæmpe barskt for at komme gennem nåleøjet i første forsøg og blive
en af De Barske. Derfor er det en stor fornøjelse at byde jer alle 4, Kaj, Rasmus, Poul Henning og
Karsten VELKOMMEN (Kaj – velkommen tilbage) blandt De Barske, den mere ”officielle” optagelse
kommer som selvstændigt punkt senere på Årsmødet.
Slutteligt er det en fornøjelse at konstatere, at 6 Barske + 4 Aspiranter skal have diplom – Herligt
og STORT tillykke til alle!

ITF2015
Det årlige langdistancearrangement ”I Troldens Fodspor” var i år henlagt til Faxe Kalkbrud og
nærmeste opland, styret med barsk hånd af Svend-Erik!! Store og mange roser. Eneste
”modstander” var vejret: vådt/blæsende, hvilket nok gav den lidt lave, men dog ikke
skræmmende, løbsdeltagelse – der komme heller ikke mange tilmeldinger på dagen.
62 tilmeldte løbere, hvoraf 54 deltog, fik alle en Barsk tur rundt på de udfordrende baner, som
Svend-Erik og Co havde fået strikket sammen. Bagefter blev de slunkne maver fyldt med ”Mette &
Anne-Mette special-for-you Barskmenu” + kager. 
Et STORT BARSKT TAK til alle, som var med til at få løbet afviklet på den gode og barske måde.

Glæder mig til at vi ses til masser af nye Barske løb i 2016 og husk at gøre reklame for De Barske
(trøjen på – på stævnepladsen) og lad os få mindst én Barsk fællestur pr. ½-år.
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