Stortroldens Beretning 2018
Årsmødeaktiviteter:
Stor tak til Karsten for nogle sjove, hyggelige og barske aktiviteter ifm. Årsmødet 2018

Barske Fakta:
Medlemstallet i 2018 er status quo fra 2017 = 13 småtrolde og én Stortrold = 1 pige + 13 drenge.
Heller ikke i år har været nogen tilgang af aspiranter/nye medlemmer, så er vi stadig den samme lille
flok til at repræsentere De Barske i det kommende år!
Endnu en gang kan jeg kun opfordre at vi hver især tænker, hvem vi kunne se være emne til
optagelse og aspirant i 2019 – og så tage fat i vedkommende! Dette kræver barskt benarbejde og
punktet er da også på dagsordenen (igen i år) og så kan vi tage snakken om hvordan osv. der (igen).

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 2019
og hvilke er ikke skal – jeg håber vi får en god barsk snak om emnet!
Pointtopscorer: I år var Svend-Erik igen-igen tilbage i kampen og scorede flest point (16) – skarpt
forfulgt af hhv. Arne, Leif og Stortrolden med 12 point hver og så EBBE med 10 point og endeligt
John, Kaj og Poul Henning med 9 point hver! Så fik jeg så, på fornem vis, samtidig nævnt alle, som
skal have diplom.
Årets ”Barske Tour” må have været Klitløbet, hvor 8 Barske stillede til start. Lige så mange stillede
til start til Vinterlang den 14/1 … men da afholdt vi jo også Årsmøde dagen før … i det jyske. Klitløbet
bød – syntes jeg – på en god social barsk tur, både før; med masser af hygge, under; med masser af
regn, torden og alt slags vejr, og efter; med dejligt smørrebrød og igen hygge!
Det en med barsk fornøjelse jeg kan konstatere, at 8 Barske skal have diplom – Herligt, Barskt og
STORT tillykke til Svend-Erik, Leif, Arne, John, Kaj, Poul, Ebbe og jeg! Jeg kan ikke undlade, at nævne,
at Svend-Erik skal have diplom nr. 16 (for 16 point 😉) og at han har taget de sidste 7 diplomer i
streg, samt at Leif skal have diplom nr. 14, og han har tage ALLE diplomer i streg. I den lidt mindre
barske ende …. skal jeg, for eksempel …. have diplom nr. 7 ud af 14 mulige.
I forlængelse af dispensationen til Anders og Jens, kan jeg så uddybe, at den skarpe læser af min tale
fra Årsmødet i 2017, ville have kunnet stoppe fejlinformationen fra min side og derved ubetinget
givet mig æren af at skulle bære ”pandebåndet” det næste års tid, da jeg ikke var rigtigt skarp med
regnestokken omkring Anders’, Ebbes og Jens’ opretholdelse af deres medlemskab. Jeg pointerede
jo frejdigt, at de i 2018 gik ind i 4. år uden at have tilkæmpet sig diplom – SANDT – men så begynder

det at halte, idet jeg påstod og håbede, at de havde mod på at deltage og gennemføre nok
terminslisteløb og få point nok, så de opnåede at få diplomer i 2018 – ja, jo, SANDT nok – ellers er
det jo, jf. vores barske regler, et MUST i 2019 – DET PASSER JO IKKE!! Hvert 5 år giver jo kun ”frihjul”
i 4 år, så 2018 var MUST-året.
Som den barske Stortrold skal jeg derfor beklage misinformationen og håber at vi, jf. dagsordenen,
har fået dispenseret for Anders og Jens inden denne tale 😊
ITF2018
Det årlige langdistancearrangement ”I Troldens Fodspor” var i 2018 henlagt til
Herlufsholm/Næstved og nærmeste opland, styret med barsk hånd af Jens og Svend-Erik m.fl.!! Det
blev en anelse barskere end beregnet for især den lange bane, da der var lidt unøjagtighed med
målestoksforholdet på dele af banen…… ingen klagede dog – ud over af udmattelse! Det blev
klarlagt, at de egentlig havde løbet en Ultra Lang bane, selvom de ”kun” havde tilmeldt til en Lang
bane. Sjovt at aflyse den Ultra Lange bane pga. manglende tilmeldinger og så, ved en ”fejl”, var den
der så alligevel 😊
43 tilmeldte løbere (mod 60 sidste år), hvoraf 30 deltog (mod 49 sidste år), fik alle en Barsk, LANG,
våd og frisk 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 til Annette for at være teknisk assistent i alt omkring løbsafvikling, tilmelding på dagen,
resultatformidling mv., vi er meget afhængige af hjælpen!!
Og
til dig Anne-Mette, for at have lavet maden til deltagerne på dagen, selvom du ikke selv var til stede.
Igen i 2019 indgår ITF som sidste afdeling af vinterlangdistanceløbene på Sjælland, som vi jo har sagt
ja-tak til at være en del af. Det gav godt nok ikke flere deltagere ifm. ITF2018, men jeg syntes alligevel
vi skal fastholde ”medlemskabet” – det er rart at være en del af et fællesskab.

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

Jeg glæder mig til endnu Barsk sæson i 2019 og håber der igen bliver nogle gode barske fællesturer,
hvor vi også får hygget og alt både før, under og efter det barske løb – og husk at gøre reklame for
De Barske = trøjen på – på stævnepladsen – i hvert fald når vi deltage i Barske terminslisteløb!

Barsk Hilsen
Stortrolden

