
Stortroldens Beretning 2019 

Årsmødeaktiviteter: 

Stor tak til Kaj for nogle sjove, hyggelige og barske aktiviteter ifm. Årsmødet 2019 

Barske Fakta: 

Medlemstallet i 2019 er status quo fra 2017+2018, = 13 småtrolde og én Stortrold = 1 pige og 13 

drenge. For 2020’s vedkommende holder vi, håber jeg, fast i medlemstallet, men skruer, med vores 

netop optagne aspirant Tine, samt udmeldingen fra Rune (skal hilse mange gange og sig tak for 

denne gang), et lille nyk på fordelingen = 2 piger + 12 drenge. Vi er altså stadig lille flok ukuelige 

Barske til at repræsentere De Barske i det kommende år! 

IGEN-IGEN kan jeg kun opfordre til, at vi hver især tænker tanker om hvem vi kan se være emne til 

optagelse og aspirant i 2020 – og så tage fat i vedkommende! Dette kræver barskt og vedholdende 

benarbejde og punktet er da også på dagsordenen (nok en gang), 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 enkelte er 

”blanke”, mens andre er tæt belagt, hvilket jo nok vil give lidt debat om, hvilke løb der skal på 

terminslisten for 2020 og hvilke er ikke skal – jeg håber vi får en god barsk snak om emnet! 

Pointtopscorer: I år var Svend-Erik igen-igen-igen tilbage i kampen og scorede flest point (22) – 

næstflest har hhv. Leif og Anne-Mette med 14 point hver og så kommer tilbagevendte Tine lige efter 

med 13 point, Anders indfriede ”kravet” for fortsat medlemskab med 10 point og endeligt har vi så 

Kaj og Poul Henning med 9 point hver! På listigt vis og alt, fik jeg så samtidig nævnt alle, som skal 

have diplom i år. Den eneste, som er i ”farezonen” i 2020 er Karsten, som SKAL have 9 point, for at 

opretholde sig medlemskab hos De Barske. Vi minder ham lige om det, ALLE sammen! 

Årets ”Barske Tour” må have været Wild West, hvor hele 9 Barske var tilmeldt og fik sig en barsk 

oplevelse! ”Kun” DM Ultralang havde flere Barske tilmeldte (11 stk.). I den anden ende var der ingen 

barsk deltagelse i Rogaining eller Blodslitet. Jeg syntes vi skal vende dette under debatten om hvilke 

løb der skal på vores terminsliste. 

Det en med barsk fornøjelse jeg kan konstatere, at 7 Barske skal have diplom – STORT tillykke til 

Svend-Erik, Leif, Kaj, Poul, Anders, Anne-Mette og Tine! Jeg kan ikke undlade, at nævne, dels at 

Svend-Erik skal have sit diplom nr. 17 og at det er hans 8. diplom i streg, samt at Leif skal have diplom 

nr. 15 og han har tage ALLE diplomer i streg. 

ITF2019 

Det årlige langdistancearrangement ”I Troldens Fodspor” var i 2019 henlagt til Tisvilde Hegn og en 

lille smule by-løb, styret med barsk hånd af Leif og Poul-Henning m.fl.!! Det blev en barsk og 



udfordrende tur, især for den lange og ultralange bane, som startede med et gammelt 4cm kort, 

som flere havde lidt vanskeligheder med at læse 😊 

Lidt statistik. 

2017: (Roskilde) 60 tilmeldte, hvoraf 49 deltog 

2018: (Næstved) 43 tilmeldte, hvoraf 30 deltog 

2019: (Tisvilde) 70 tilmeldte, hvoraf 63 deltog. 

Spændende bliver det med tilmeldinger/deltagerantal til ITF2020 i Slagelse 

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

Særlig TAK 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 chef-kok, for at lave maden til deltagerne på dagen og være der! 

Igen i 2019 indgik ITF som sidste afdeling af vinterlangdistanceløbene på Sjælland, som vi jo har sagt 

ja-tak til at være en del af. Der var dog ingen præmieoverrækkelse ved vores stævne, hvilket der nu 

heller ikke var de store forventninger til, da jeg ikke var blevet varskoet om dette. Og ca. som 

forventet er langdistanceløbene på Sjælland, med gennemgående konkurrence, da også blevet 

lukket og slukket pr. mail. Fremover afvikles langdistance-løbene ”selvstændigt” – der er 3 klubber 

der afvikler: Ballerup den 24/11-19, Amager den 26/1-20 og .. nå-ja, os selv, den 1/3-20… jeg citerer: 

Hej igen, 

Med de tilbagemeldinger der har været, så synes jeg bare, at vi skal lade være med at lave en samlet serie denne vinter 
- ingen fællesindbydelse og ingen fælles præmier. Vi arrangerer bare hver især et løb, hvis vi har lyst og kapacitet til 
det. Jeg kan forstå, at der i hvert fald bliver disse løb: 

Søndag d. 24. november: Ballerup OK - Vinterlang 
Søndag d. 26. januar: AMOK - Vinterlang 
Søndag d. 1. marts: De Barske - I Troldens Fodspor 

Mvh. Claus Cederberg, Ballerup OK 

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

Jeg glæder mig til endnu sæson sammen med alle jer øvrige Barske og håber, at der igen bliver nogle 

gode barske fællesturer, hvor vi får hygget og grint, 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 


