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Vejrguden tog til løb i Svallerup-Bjerge
Solen skinnende ned på de 160 deltagere til Svallerup-Bjerge Løbet i søndags, da de tilbagelagde 3½, 5 og
10 km i det blæsende efterårsvejr. Trods blæsten slog herre 10 km rekorden fra sidste år.

Så er det med at komme derudaf på starten til 10 km! Foto af Ole Seneka
Første herre 10 km i mål var Allan Gade fra Heckmann Sport på 36:49 mod sin egen rekord og førsteplads
sidste år på 37.01. Damerne 10 km vandt Katrine Lykær Jensen fra Høng i tiden 53.51. På damernes 5 km
kom Mie Bjerregaard, Ubby først i mål i tiden 24.33 og herre 5 km blev vundet af Erik Johansen, Kalundborg
i tiden 19.49. I gruppen af børn og unge blev Magnus Lundgaard, nr. 1 på 3,5 km i tiden 20.50, Nicklas
Jakobsen i tiden 22.33 på 5 km og Simon Heldbjerg, Svallerup i tiden 53.19 på 10 km. Simon slog sin rekord
fra sidste år på 1.00.22 med hele 7 minutter.

Her gik starten til familieruten 3½ km og Malene Knap, vinderen af hovedlodtrækningspræmien, en gratis
overnatning i hytte på Urhøj Camping, ses midt i billedet med startnummer 3. Foto af Ole Seneka
Svallerup-Bjerge Løbet 2012 løb af staben i sol og sensommerblæst med deltagere i alle aldre, hvor det ikke
havde betydning om det var gå-, løbe-, cykle eller barnevognsben, der kom i brug. Arrangørerne af løbet er
meget tilfredse med at arrangementet forløb uden større problemer og har allerede skrevet ned, hvad der
kan gøres endnu bedre. ”Nu ved vi, efter at have afholdt 2 motionsløb, hvad det drejer sig om. Igen i år har
vi fået evalueringsskemaer fra løberne, som er brugbare i den grad og det er med til at give os blod på
tanden for at der også skal være et ”Svallerup-Bjerge Løbet 2013”, siger Maj Seneka, medarrangør og
løbeinstruktør på Svallerup-Bjerges Løbehold. Datoen er dog lidt i spil, meddeler Maj Seneka.
Nyt i år var leg på airtrack og mælk til børnene og kaffe/the til de voksne og kage til alle. Det faldt i god jord.
Ligesom sidste år har arrangørerne arbejdet for at fordele arbejdsopgaverne til klubløberne og til andre
frivillige hjælpere på løbsdagen, så alle løberne fra Svallerup-Bjerges Løbehold kunne deltage på en af
distancerne. ”Det giver et rigtig god oplevelse for klubløberne at kunne være med til deres eget motionsløb
og det at være på hjemmebane”, siger Maj Seneka. ”Det er selvfølgelig kun muligt, fordi vi har trukket på
mange hjælpere udefra løbeklubben, som har fået en stor og varm tak for hjælpen”.

