Motionsudvalgets beretning 2015
Motionsudvalget består i det daglige af tre medlemmer nemlig Per Edvardsen og Marianne
Rasmussen foruden undertegnede. Det er udvalget opgave at stå for de motionsarrangementer,
som Olympia står for. Selvfølgelig med den eksterne hjælp, som er nødvendig.
I 2014 har vi arrangeret Nørresø Rundt, Pandekageløbet og som noget nyt Maribomilen. Går vi 1015 år tilbage i tiden, ville disse arrangementer ville være nogle tilløbsstykker. Sådan er det ikke
mere. I takt med at motion – herunder løb – er blevet en livsstil for rigtig mange mennesker, er der
i samme tidsrum sket en eksplosiv udvikling af diverse løb, det være i form af løb eller andre
motionsformer. Det er godt for folkesundheden.
Skal man lave noget, som vil være et tilløbsstykke, skal det laves noget ekstraordinært, som ikke
kan eftergøres andre steder. Farøbroløbet og Etape Bornholm er eksempler herpå. Hvor står vi i
denne sammenhæng? I troen på, at vi kunne opfinde den dybe tallerken en gang mere, forsøgte vi
med Femernbæltløbet. Vi troede selv på det, men det løb ud i sandet, og det var nok fordi vi var
alt for tidligt ude. Vi kan jo sætte vor lid til, at der måske bliver arrangeret noget igennem
tunnelen, når den en gang står færdig. Det vil være en opgave, som vi ikke vil kunne magte, men vi
kan håbe, at der vil falde lidt af til os.
Vi har afholdt Nørresø Rundt 11. gange i 2014. Deltagerantallet er ikke af en størrelse, som det
tidligere har været. Ikke desto mindre er det lykkedes os, at gennemføre det med et lille overskud.
Løbene er ganske hyggelige, og forberedelserne sker med et minimum af anstrengelser. Derfor har
vi også planlagt 11 løb i 2015. Smertegrænsen er et gennemsnit på 30 deltagere i hvert løb, og det
tror vi på er muligt, og så længe vi ikke sætter penge til på det, kører vi fortsat på. Måske skal der
ske nogle mindre justeringer, vi har tænkt på at erstatte nørresøtrøjerne med noget andet. Vi har
nogle ideer, men har ikke lagt os fast på noget endnu. Gode ideer modtages gerne.
Pandekageløbet er en tradition, men også her mærker vi et faldende deltagerantal. Løbet ligner
alle andre traditionelle løb, som arrangeres rundt omkring. Enhver løbeklub med respekt for sig
selv, har deres egent løb, som udråbes til årets begivenhed, og jo flere der om at dele kagen, jo
mindre bliver der til hver enkelt. Jeg kan godt forudse, at tiden er ved at løbe fra Pandekageløbet.
Sker det, vil jeg anse det for en naturlig udvikling. Intet varer jo evigt. Med mindre vi kan ”opfinde”
noget ekseptionelt, må vi lade tiden arbejde for os. I 2013 havde vi problemer med at styre
børneløbet, det har vi afhjulpet med at skille børneløbet ud og kalde det Rasmus Klump-løbet.
Med den populære bjørn på startnumrene og på hjælperne, er det blevet lettere at holde børnene
for sig selv. Jeg vil rette en tak til Hotel Maribo Søpark for sponsering af pandekager, Superbrugsen
i Maribo for sponsering af frugt, Egmontfonden for at stille rettighederne til Rasmus Klump til
rådighed samt sponsorering af præmier til børnene, og endelig vil jeg takke Jyske Bank for et
kontant tilskud, samt tilladelse til at benytte deres lokaler til indskrivning.

Maribomilen blev introduceret i 2014 som et nyt tiltag. Antallet af deltagere kan ikke siges at være
en succes, men arrangementerne som helhed må siges at være at være det. Det at man skal
forudsige sin tid på en dansk mil = 7.532,48, og derefter gennemføre den uden brug af ure,
mobiltelefoner mm. og så håbe på, at man bliver den som rammer tiden bedst og dermed vinder,
sætter gang i andrealinen i kroppen. Det er sjældent at se, løberne blive sure, fordi de har løbet for
hurtigt. At den sidste Maribomil blev afsluttet med en gang helstegt pattegris, var med til at gøre
løbet yderst fornøjeligt. Vi skal rette en stor tak til Torben, for at have sponsoreret svinet i
samarbejde med slagter Engdahl i Holeby. Jeg er overbevist om, at vi skal arbejde på noget i den
fretning fremover.
Vi skal i fællesskab sørge for at, at den daglige gang i klubben fremover vil være en glæde for alle
medlemmer fremover. Som et bidrag hertil kan jeg nævne Adventløbet. Her kan vi afprøve vor
kunnen lige fra en 5 km til halvmaraton. Den efterfølgende uddeling af diplomer og mærker til
ungdommerne samt fællesspisning af nationalretten, er et væsentligt bidrag til et godt miljø.
Det var ordene.
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