
Formandens beretning ved Fjordløbernes ordinære generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021  
 

Indledning:  Siden vi sidst holdt ordinær generalforsamling for ret præcist et år siden, må vi jo nok være 
ærlige og sige, at Coronaen har haft sit ret faste greb om foreningslivet – også i Fjordløberne. Men det er 
dog lykkedes at holde nogenlunde liv i foreningslivet på trods af i perioder ganske svære betingelser.  I det 
følgende skal vi sammen kigge tilbage på det forgangne år og selvfølgelig se lidt forsigtigt frem mod resten 
af 2021… 

Antal medlemmer: Selvom det ikke er altafgørende for Fjordløbernes ve og vel, er det selvfølgelig 
interessant, hvordan udviklingen i antallet af medlemmer forløber. I er selvfølgelig meget velkomne til at 
tolke på tallene, men i bestyrelsen er vi faktisk fint tilfredse med de her tal, ovenpå et år der i den grad har 
stået i Coronaens tegn. Der er ingen tvivl om, at idrætsforeningerne generelt har lidt under Coronaen og jeg 
kan da også afsløre, at kontingentfornyelsen her i begyndelsen af 2021 også har kostet nogle 
fjordløbermedlemmer – også nogen, som jeg ikke lige havde set komme… eller gå. Alt i alt er det nok svært 
at være voldsomt utilfreds over udviklingen og jeg har en forventning om, at vi nok skal se en beskeden 
tilvækst i medlemstallet i resten af 2021.  
 
Salg af fjordløbertøj til attraktive fjordløberpriser: Siden sidste år har vi – traditionen tro fristes jeg til at 
sige – haft salg af fjordløbertøj til attraktive fjordløberpriser to gange. Der har begge gange været et meget 
fornuftigt salg og det er jo også en fin mulighed for at få suppleret eller fornyet garderoben med noget 
super flot løbetøj til fornuftige priser. Når vi som forening bruger en del penge på dette, så er det jo først og 
fremmest ud fra et ønske om, at alle medlemmer kan købe foreningstøjet til yderst rimelige priser. Det 
virker til at have en effekt og være et populært tiltag.  
 
Besøg af Claus Hechmann i Valhal: Tilbage i august måned sidste år havde vi i Fjordløberne besøg af Claus 
Hechmann. Der var arrangeret en fin fælles træningsseance, hvor alle ca. 60 deltagere fint kunne være med 
og efterfølgende holdt Claus Hechmann et sjovt og inspirerende foredrag i Valhal. Og selvfølgelig havde 
foreningen sørget for øl/vand og sandwich.  
 
Fjordløbercykeltur: I det tidlige efterår havde aktivitetsudvalget inviteret alle medlemmer (og andre 
interesserede) med på en dejlig cykeltur til Orø og videre til Holbæk. Så der blev sejlet gratis for alle 
pengene. Som afslutning på turen havde Carsten fra aktivitetsudvalget sørget for mad og drikke i haven ved 
sommerhuset i Vellerup. Et meget fint arrangement – også selvom vi ikke fik løbet denne dag. Det kan vi 
også i Fjordløberne.  
 
Testløb: Det er under hele Coronaen lykkedes at afvikle et meget flot antal testløb og det har bestemt 
været en medvirkende årsag til, at vi har kunnet konkurrere lidt indbyrdes i foreningen. Der skal selvfølgelig 
her lyde en stor tak til Susie, Frank og Lasse, der i efterhånden nogle år har stået for at afvikle testløbene 
med sikker hånd. Her i foråret 2021 havde de også arrangeret et særligt testløb på Grevinde Dannerruten i 
Nordskoven, som der vist var fin tilslutning til.  
 
Fem friske fjordløbere fuldfører flot fjordrundtur: Mens vinteren havde sænket sig over Frederikssund og 
foreningslivet nærmest var gået i vinterdvale, besluttede fem friske fjordløbere sig for, at man jo også 
kunne bruge vintermånederne på at løbe en masse kilometer og så slutte det af med at løbe rundt om en 
stor del af Roskilde fjord – en tur på i alt 75 km. Turen var delt op i 5 etaper á ca. 15 km og på flere af 
etaperne blev de fem på tur fulgt af mange fjordløbere. En meget flot præstation af de fem herrer på en 
dag, hvor kulden ikke holdt sig tilbage, og hvor der også på visse strækninger var en forholdsvis frisk vind. Et 
fint initiativ i en lidt mærkelig tid.  
 
Orienteringsløb og hygge: For efterhånden snart et år siden var der inviteret til orienteringsløb ved Buresø, 
hvor man kunne vælge mellem tre forskellige distancer – i hvert fald i teorien. I praksis var der nok snarere 
tale om mange forskellige distancer, som der jo ofte er i forbindelse med orienteringsløb. Efter løbet var 
der dømt badning og hygge i det helt fantastiske sommervejr ved Buresø.  



 
Begynderhold opstart august 2020: På trods af Coronaens indflydelse og begrænsninger startede vi også i 
august 2020 et begynderhold op med i begyndelsen et trænerteam på fire trænere. Desværre indløb der et 
par skader blandt trænerne undervejs og efterfølgende er holdet fusioneret med halvtimesholdet, da 
coronaen hen over vinteren var lidt hård ved fremmødet på halvtimesholdet. Så det var naturligt at 
fusionere de to hold. Så holdet er nu et hold, hvor vi løber ca. 5-5,5 km pr. træning med en hastighed på ca. 
7-7.30 min. pr. km.  
 
Fjordløberne på dybt… lavt vand: Generelt har det seneste års tid været karakteriseret ved en del 
selvarrangerede småture rundt omkring. Jeg har ikke overblik over dem alle, men jeg håber, at I trods alt 
føler, når I ser tilbage på det forgangne år, at I har fået motioneret i fjordløberregi, og måske også har gjort 
det, så I også har fået nogle gode sociale oplevelser. Det har ikke været helt nemt…  
 
Tur til Møns klint: Et fint eksempel på, at vi forsigtigt er på vej tilbage mod mere normale tider, var den 
rigtig fine tur til Møns klint, som aktivitetsudvalget havde arrangeret for ikke så længe siden. Det var 
selvfølgelig lidt langt at køre for en løbetur, men omgivelserne, terrænet og den efterfølgende forplejning 
og det sociale samvær var hele turen værd. Rigtig fint arrangement i flot sommervejr.  
 
Årets fjordløber 2021 Paw Sejersten Jeppesen: Det har vist været antydet nogle gange, at det seneste års 
tid har været lidt anderledes… Det har de seneste par år også været for Paw. I efteråret 2020 kulminerede 
Paws meget imponerende lyst til at løbe (igen og igen) med, at Paw gennemførte sit maraton nr. 100. Det 
er en meget flot præstation, som efter bestyrelsens opfattelse naturligvis skulle krones med titlen som 
Årets fjordløber. Stort tillykke til Paw med titlen som årets fjordløber, der i øvrigt blev uddelt for 23. gang 
ved træningen i torsdags.  
 
Årsregnskab 2020: Det er ikke fordi, at vi nu skal til at gennemgå hele årsregnskabet (det klarer vores 
kasserer, Lisbeth, under næste punkt på dagsordenen), men jeg vil da lige kort nævne, at det forgangne år 
er et fint eksempel på, at det ikke gør noget, at man har en fornuftig kassebeholdning og dermed en sund 
foreningsøkonomi, når Coronaen banker på. Vi har ikke arrangeret ét eneste løb i hele 2020 – og pludselig 
har vi det største resultatmæssige underskud i foreningens historie. Heldigvis gør det ikke noget – vi har 
fortsat en sund foreningsøkonomi i Fjordløberne.   
 

Fremtiden: På generalforsamlingen i 2019 besluttede vi, at vi skulle indføre fælles opvarmning for alle hold 
den første tirsdag i hver måned. Det er klart, at Coronaen har sat det på pause, men jeg tænker, at vi – da 
der jo ligger en generalforsamlingsbeslutning herom – skal have genoptaget det. Jeg kunne rigtig godt 
tænke mig, at der var én, der fremover tog hånd om den opgave med at koordinere hvem, hvor og 
hvordan.  

Fællesspisning er jeg fortrøstningsfuld omkring, at vi også kan få op at køre igen efter sommerferien. 

Den 9. september satser vi på – for fjerde gang – at være værter for Frederikssund stafetten 2021. Jeg vil 
her gerne opfordre alle fjordløbere til at sætte et stort kryds i kalenderen denne dag. Vi får brug for rigtig 
mange hjælpere (helt præcist ca. 60-65 stk.), så vi tror i bestyrelsen meget på jeres opbakning til 
Frederikssund stafetten som hjælpere.  

TAK: 
Til slut her i beretningen vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak. Tak til alle jer, der på den ene eller  
anden måde gør en forskel i Fjordløberne. Uden jer og jeres store 
indsats for foreningen var Fjordløberne ikke det samme. Stor TAK til alle…      
 
Tak for ordet. 


