
Fandt sommertøjet frem til svedige bakker 

157 deltagere i Svallerup-Bjerges første motionsløb 
”Jeg vil godt tage ansvaret for vejret”, sagde Steen Jørgensen, løber på Svallerup-Bjerges Løbehold, da 
oprydningen stod på efter løbets afholdelse søndag 25. september på Svallerup-Bjerges Idrætsplads. 
Græsset var nyslået, parkeringspladsen nybeskåret og huller i belægningen udfyldt med hjælp fra 
Kalundborg Kommune. Flaget kom endda op trods manglende flagline – Ole Poulsen, formand for 
Svallerup-Bjerges G&I tog sagen til sig og flagstangen blev lagt ned og rejst igen med line på vel at mærke, 
for flag skulle der være i dagens anledning.  
 
Udfordring 
Det kom hurtigt arrangørerne for øre, at så mange og så stejle bakker var nogle løbere ikke vant til. Men 
heldigvis var der depoter med forsyninger allerede midtvejs på 3,5 og 10 km ruterne, hvor 5 km ruten først 
kunne tanke op efter 3 km. Med det fantastisk gode vejr og den varme sol blev depoterne brugt meget 
mere end forventet, da mange løbere blev overrasket af varmen.  
Mon der var personlige rekorder iblandt resultaterne trods uventede bakker og varmt sensommervejr?  
 
 
 
 

 

 

”VI SES IGEN NÆSTE ÅR” 
Fra et evalueringsskema i øvrige bemærkninger 
 
En fantastisk opbakning 
Vi har sendt takkebreve ud til alle vores sponsorer, der har gjort det muligt at indkøbe de nødvendige 
remedier til et motionsløb samt forkæle løberne med gaver. Novo Nordisk og Urhøj var hovedsponsorer af 
pengebeløb og GP Serigrafi har sponseret alle skilte, bannere mm. ”Opbakningen gør, at vores drøm om, at 
arrangere et vellykket motionsløb nu er virkelighed”, siger Maj Seneka, løbeinstruktør på Svallerup-Bjerges 
Løbehold. ”Det har været en fornøjelse at læse evalueringsskemaerne, som kunne udfyldes på pladsen eller 
på hjemmesiden, uanset om det er ris eller ros. Ris har fx været simple ting, som vi slet ikke have overvejet i 
motionløb-udvalget som strips til at sætte chip fast med, men også ris om uklarhed om, hvilken vej de 
forskellige ruter skulle løbe fra startfeltet. Ros er der gennemgående rigtig meget af og Preben Christensen 
fra GP serigrafi kan tage en stor del af æren af denne for skiltningen på ruten og på pladsen.”  
 
 
Venlig Hilsen  
På vegne af Svallerup-Bjerges Løbehold, 

Maj Seneka 

Spørgsmål kan rettes til  
Maj Seneka, løbeinstruktør Svallerup-Bjerges Løbehold  
maj@seneka.dk, 58858078 eller 24271978. 

Hurtigste tider 

3,5 km: U18 27:34    Dame 27:34  Herre Ingen  

5 km:    U18  33:14    Dame 24:11  Herre 18:44   

10 km:  U18 1:03:49 Dame 49:30  Herre 37:01 
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