
Beretning sæson 2012/13 

 

Jeg vil gerne lægge op til at vi får en dialog i løbet af beretningen, så bryd ind med 
spørgsmål undervejs.  

 

I aften skal i høre lidt om vore forårsplaner  

Brunch søndag d. 21 april efter løb her i værestedet – Motivation til at deltage i løb, 
kursus aktivitet, crossløb og klubmesterskab 

Klubmesterskab søndag d. 16 juni – som Søren vil fortælle lidt om 

Begyndertræning uden trænere søndag d. 10 marts 

 

Det var lidt om fremtiden og nu et kig tilbage 

April Bjergløb i Hedeland 
Besøg hos Løberen 

5 
17 

Maj Ramsøen 
Ramsøen 
Foredrag om kost 
Lady walk 

26 
26 
30 
13 

Juni Hedeland stjerneløb 
Roskilde Parkstafet  
Sommerløb i Viby 
Nike test løb 

14 
3x4 
51 
2-3 

August Roskilde gadeløb 
Viby sommerløb  
Ecco walkaton 
W&T sommerfest 

14 
60 
11 
11 

September Skovløberen 
Smuk kvindeløb 
Frivillighedsdag i Roskilde 

5 
14 
8 

Oktober Mandehørm 
Eremitageløbet  
Walk-a-ton Svenstrup Gods 
Løbefest 

3 
7 
10 
15 



November 
 

Borddækning til Oktoberfest incl. spisning på Monalita 
Hedeland 
Brunch 

22 
7 
31 

December  Hedeland  
Nytårsløb – W&T 
Nytårsløb - løb 

6 
4-5 
14 

Januar W&T julefrokost 17 
Februar Intet  

Marts Generalforsamling 37 
 

103 medlemmer ved årets slutning – 54 løbere/49 w&t,  men i alt 110 betalende 
medlemmer – der er både nogle der forlader os men der kommer også nogen til.  

 

Bestyrelsens hjælp 

Foreningens aktivitets udvalg og løbs udvalg har i høj grad taget sig af de enkelte 
opgaver i år. Bestyrelsesarbejdet hænger derfor godt sammen for os alle sammen. I 
år skal vi sige farvel til Jim i vores bestyrelse. Jim har bidraget med at arrangere løb, 
både dem vi tager med til, men også når vi selv har afholdt løb i klubben. Jim er her 
ikke i dag, men Søren tager forbi Jim med en lille erkendtlighed en af dagene, så i må 
gerne takke Jim, når i ser ham for hans store arbejde, nu Jim ikke er her for at få en 
klapsalve. 

 

Træneres hjælp 

Marius/Jim/Søren/Hans Henrik/Preben/Lisbeth  

Charlotte/Charlotte/Ina/Jeanette/Karen/Poul/Signe 

 

Medlemmers hjælp 

Hjælp til Oktoberfest – 5500 kr 

Hjælp til cafeteria – 6600 kr 

Hjælp ved løb 



Hjælp med at tage godt imod nye medlemmer og at tale godt om klubben  

 

Tak til 

Festudvalgene bag de forskellige fester 

Signe for din store hjælp i cafeteriet 

Samarbejde med ældresagen 

 

Aftale om tøj/sko udstyr hos Løberen i Ringstedgade 15 i Roskilde – 15% rabat – 
medlemsarrangement 

Søren kan evt. bidrage med yderligere oplysninger. 

 

Tak til vores sponsor RealMægleren 

Mvh 

Lisbeth 

 


