
Om Sommerløbet / Kageløbet 2018 følger en række indlæg:

Elin Laursen fra løbsudvalget
Sommerløbet er nu vel overstået. Med 215 forhåndstlmeldte og 20 tlmeldte  å dagen kan vi kun være 
tlfredse.  erret var noget koldt og blæsende  men det var ro kun en ekstra udfordring for løbernen der 
kunne vende hrem tl et stort kagebord. Løbsudvalget Stgn Sven og Elin kan kun være glade forn at der var så 
stor tlslutning tl løbet.  i er også glade forn at det i iFM er så nemt at skaffe hræl ere. Derfor vil vi sige en 
stor tak for hræl en tl alle hræl eren vervisere og bagere ved Sommerløbet 2018 -  håber alle havde en god 
afen.

Sven Grove Jørgensen nyt medlem af løbsudvalget
Min første ”tur” i et iFM løbsudvalg var i forbindelse med Sommerløbet 2018. På første bestyrelsesmøden 
umiddelbart efer at reg sidste år var blevet valgt ind i bestyrelsen for iFMn kom sæsonens løb  å 
dagsordenen. Her blev reg valgt som én af demn der skulle tage sig af Sommerløbet. På eferfølgende møder 
var det tydeligtn at rutnerede bestyrelseskolleger ville sikren at intet blev overladt tl tlfældighedernen når 
arrangementet skulle afvikles. Derligt med gennem røvede checklister og en lang række af klubkammeratern
der trofast år efer år melder sig som hræl ere.

Pi for løbet valgte vi fra første færd at køre via Facebook i stedet for lokal avis annoncering. Ser man  å 
antal delinger i forskellige FB gru  ern tror reg det var en god idé. P  havde lige fra første dag i  lanlæg-
ningen en vigtg rolle omkring alle hræl eren der skulle aktveres  å selve dagen. Da han så  å grund af 
sygdom alligevel ikke kunne tage den o gave – så var det vel nok heldigtn at vor kære formand uden tøven 
sagde ra tl at tage over. Uændret fuld kontrol  å den o gave! På selve dagen mødte alle hræl ere 
(naturligvis) o  som  lanlagt. 

Min o gave i forbindelse med afviklingen af løbet var i tdtager teltet. Løberne identiceres manuelt  å 
numrene i forbindelse medn at de når i mål. Når der af og tl kommer et større antal tl målområdet  å én 
gangn kræver detn at der føres checklister medn hvem der kom i mål i hvilken rækkefølge. Det gik nu helt 
uden større  roblemer.

Helle Damsgaard deltog i Sommerløbet
Jeg deltog for første gang. Et derligt arrangement hvor der ikke manglede noget - en fot løberuten mange 
deltageren væske  å ruten og tørverr. Efer løbet var der disket o  med et væld af kager og boller. Det er et 
af de hyggeligste løbn reg har deltaget i længe. Da reg kom ud tl min biln var reg så uheldign at reg var  unkte-
ret. Der kom en sød mand og hral  med at skife hrul - i et snu tag. Fik ikke hans navn  men hvis han læser 
med her så endnu engang tak:)

Sys Præst var med i team ”Kafe + kageservering”
Det er en rigtg hyggelig o gave at være en del af teametn der har så vigtg en o gave som at servere kaffe 
og kager tl de mange løbere og klubmedlemmern der møder o  tl Sommerløbet. Holger tog sig af kaffebryg-
ning og ik lavet rigtg mange kander kaffe.  erret var ro lidt køligtn og mange ville gerne nyde kaffe tl ka-
gerne.  Flote og forskellige kager skulle anretes  å faden så det tog sig godt ud og var fristende. Stg H og 
Maren-Lis sørgede forn at alt stod fot og indbydende  å bordet i teltet.

Det er fantastskn at så mange klubmedlemmer er klar tl at komme med kager tl dete ”kageløb”n som det 
også kaldes - 30 forskellige kager!!  Der var rigtg meget kagen og der var kun lidt tlbagen da afenen slutede
og målområdet var ryddet o . Da afenen slutede ved 21-tdenn var alt ryddet o  og gulvet i køkkenet 
vasket. Ingen kunne sen at der var holdt ”kaffemik” for næsten 250 mennesker (løbere + hræl ere). Tak for 
godt team-samarberde i kaffe + kageserverings gru  en. 

Jørgen Præst om opstlling og fotografering
Den 21. runi afoldtes iFM´s traditonsrige Sommerløbn og en stor del af klubbens medlemmer deltog dels 
som løberen dels som hræl ere.



O sætning af ”Kage-telt”n tdtager telt og målområde blev om formiddagen foretaget af Knud Olsenn Stg 
Daugaardn Brarne Kraghn Kurt Jensenn Holger Nielsenn Orla Hansen og undertegnede. Arberdet forløb stort 
set glatn da de feste var gengangere fra tdligere år. Den store udfordring var blæseverretn som rykkede så 
godt i teltdugenn at teltvæggenes  løkker gentagne gange blev rykket o .  i måte su  lere med en rern-
brælke og en  arasolfodn og bardunerne blev tørret med krafige rernstænger. 

God søgning i ”kageteltet”

ieklameskiltene langs o løbet blev fæstnet med metals yd med kilometermarkeringn så kun start ortalen 
lykkedes det ikke at o sæte. Den måte holdes manuelt ved løbets start.



Starten er gået

          

                                 
                       Marius Kiel Kjeldsen Sofie Thøgersen Duelund

Foruden o stlling og nedtagning efer løbetn havde reg også tl o gave at tage billeder af startenn ”inisher” 
foto af alle deltagere og billeder fra  ræmieoverrækkelsen. Billederne er lagt  å hremmesidenn så 
deltagerne kan downloade de billedern de ønsker at få.


