Stortroldens Beretning 2014
Stor tak Jens Asserbo, som, set i lyset af mange Barskes deltagelse i WMOC i
Brasilien (og lidt sightseeing ved samme lejlighed), tog den ”nemme løsning”, som
tovholder, for dette års Årsmøde i De Barske, at have sørget for ophold, fouragering
og overnatning inden det går løs i Mols Bjerge i morgen! Håber du vil arrangere et
”lokalt” Årsmøde til november 
Barske Fakta:
Medlemmer i 2014: 13 småtrolde og én Stortrold – 2 D’er + 12 H’er – et ”fald” i
medlemstallet i forhold til 2013 på 1 D + 1 H.
Årets Øv’ere:
Det var med Barsk beklagelse jeg modtog Bjarnes og Tines udmeldelser af De
Barske. Skulle de på noget tidspunkt ønske at indtræde igen, skal de være hjerteligt
velkomne – naturligvis helt efter bogen/optagelsesreglerne.
Der har været lidt ”udfald” på grund af div. skader i det forgangne år – dels fra Niels,
Eva og Preben. Håber de begge kommer ind i kampen igen. Preben har ”kun”
deltaget som hjælper til ITF2014, hvilket jo, jf. reglerne, ikke rækker til at forblive
som en af De Barske – men måske dispenseres der for dette senere på aftenen.

Årets Barske:
Der har igen i år været deltagelse af Barske i rigtigt mange af dette års
terminslisteløb – dejligt at se! Dette års ”topscorer” er Svend-Erik, som har deltaget i
10 ud af 13 mulige Barske løb … og … han er (naturligvis) også ”topscorer” på
ranglisten med 19 point … skarpt forfulgt af Rune med 14 point (deltagelse i 7 løb).
Årets ”Barske Tour” blev turen til Klitløbet, hvor 10 Barske valgte at deltage. Det
blev en rigtigt dejlig tur, hvor vi hyggede og havde det sjovt om lørdagen og Barskt
ud i klitterne det gik om søndagen, hvor ikke alle kom hjem fra med point.
I år var der ekstra ”pres” på både Arne og John for at undgå Aspirantrollen, da de
ikke har fået noget diplom nogen af de foregående 4 år. Arne var dog allerede ”i
hus” efter Klitløbet, mens John bevarede spændingen helt til Jættemilen, hvor han
dog var sikkerheden selv og kom i mål som 3. bedste dansker i sin klasse. 6 Barske +
1 Aspirant skal have diplom – Herligt og STORT tillykke til alle!

ITF2014
Det årlige langdistancearrangement ”I Troldens Fodspor” var i år henlagt til Hvalsø
skovene, hvor Anders, Tine, Mette, Svend-Erik og Stortrolden styrede
begivenhederne med barsk hånd.
72 tilmeldte løbere, hvoraf deltog 67, fik alle en Barsk tur rundt på de udfordrende
baner, som Anders havde fået drømt op sammen med Tine og Mette. Bagefter blev
de rumlende mavser fyldt med ”Svend-Eriks special-Barskmenu” og Mettes
hjemmebagte brød. 
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 2015.
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