
Stortroldens Beretning 2016 
Først sender jeg en stor tak til Jens Asserbo, dels fordi han, i 2. og, for ham, afgørende heat, 
arrangerede et ”lokalt” Årsmøde (2015) i Maribo og samtidig var assisterende Stortrold, da jeg selv 
var ”smidt for løverne” som U2-leder for 30 ungdomsløbere i alderen 13-15 år – det var BARSKT !! 

 

Barske og Triste Fakta: 

Medlemmer i 2016: 15 småtrolde og én Stortrold = 2 Pir’ + 14 Dreng’ – indtil den 14. september, 
hvor Niels desværre tabte kampen til kræften. Det gik jo ellers godt for ham – også ift. deltagelse i 
De Barskes terminslisteløb/point og alt. 

Rigtigt trist. Et stort tab – Æret være hans minde. 1 minuts stilhed – tak. 

Da der desværre ikke har været nogen aspiranter i år, kommer der ikke nogen tilgang af medlem-
mer i år, så umiddelbart er vi 2 Pir’ + 13 Dreng’ til at repræsentere De Barske i 2017. Det kunne 
være dejligt, om vi kunne finde et par håbefulde, som kunne tænke sig at være aspiranter i 2017 – 
Vi må alle lægge hovederne i blød og tænke hvem kunne det være?  

 

Årets Øv’ere: 

Endnu et år, hvor jeg selv har jeg været nærmest ”usynlig” i O-løb/Barske-sammenhæng pga. min 
archillesseneskade tilbage i februar 2015. Jeg er dog … efter megen genoptræning … kommet godt 
i gang med langdistanceløbene, og var, sammen med en håndfuld Barske til Ultralång (Jættemilen 
look a like) i Sverige den 23. oktober og det gik, efter omstændighederne, ganske fint der. Den 
forgange weekend var det så Jættemilen, der blev testet i H50-klassen og det gik rigtigt fint, så jeg 
føler mig helt klar til langdistanceløb igen . 

Der har, så vidt jeg har kunne læse mig til via mailkorrespondancer, ikke været så meget ”Barsk 
fællestur”, bortset fra Klitløbet, i forbindelse med terminslisteløbene. Det vil jeg gerne være med 
til at vi gør bedre, da den sociale del er meget, meget vigtig, dels for at gøre reklame for os selv, 
dels for at give et naturligt ”tilhørsforhold” og endelig er det en vigtig faktor for at vi/De Barske 
overlever som ”klub”, både på den korte og den lange bane. 

 

Årets Barske: 

Der har været deltagelse af Barske i rigtigt mange af dette års terminslisteløb – nogle sporadiske, 
andre tæt belagt, hvilket jo nok vil give lidt debat om, hvilke løb der skal på terminsliste og hvilke 
er ikke skal – det glæder jeg mig til! 



I år var der, indtil den 6. november, 2 ”topscorere” på terminslisten, alias Arne og Leif, som begge 
havde 12 point for deltagelse i 6 Barske løb … men så ”løb” Leif fra Arne ved at deltage i og 
gennemføre Skovmarathon i St. Dyrehave i Hillerød og vupti, så er der kun én topscorer. Leif lagde 
endda afstand til forfølgerne ved, ugen efter, lige at nuppe Jættemilen og derved endnu et point 
på lystavlen. Resultatet er derfor at Leif bliver året topscorer med 14 point for deltagelse i 8 Barske 
løb … … og så, halsende, ca. lige bagefter, kommer altså Arne med sine 12 point. De nærmeste 
forfølgere derefter er Preben med 11 point og Svend-Erik med 10 point (deltagelse i hhv. 6 og 7 
løb). 

HVIS nu Svend-Erik havde klaret Rogain i Spanien sammen med Frede og Lene … og HVIS han ikke 
havde haft dårlig ryg og stillet op og gennemført Ultralång i Sverige, samt Jættemilen, så havde 
han klart ligget i spidsen på point – og kunne derved have lavet hattrick! 

Årets ”Barske Tour” må vel siges at være Klitløbet, hvor ikke mindre end 11 Barske stillede til start, 
så jeg håber I havde en god barsk tur, før-under-efter løbet! 

Slutteligt er det en fornøjelse at konstatere, at 4 Barske skal have diplom – Herligt, Barskt og 
STORT tillykke til Preben, Leif, Arne og Svend-Erik! 

 

ITF2016 

Det årlige langdistancearrangement ”I Troldens Fodspor” var i år henlagt til Næstved og nærmeste 
opland, styret med barsk hånd af Arne m.fl.!! 

50 tilmeldte løbere, hvoraf 41 deltog, fik alle en Barsk, våd og kold tur rundt på de udfordrende 
baner, som Arne og Co havde fået strikket sammen. 

Et STORT BARSKT TAK til alle, som var med til at få løbet afviklet på den gode og barske måde. 

I 2017 indgår ITF som 7. og sidste afdeling af vinterlangdistanceløbene på Sjælland, som vi jo har 
sagt ja-tak til at prøve at være en del af. Vi må se, om det giver flere deltager til vores arrangement 
– det kunne jo være! 

Den som intet vover, intet vinder! 

------------------------------------- 

Glæder mig til at vi ses til nye Barske løb i 2017 og husk at gøre reklame for De Barske (trøjen på – 
på stævnepladsen) og lad os få gang i De Barske fællesturer. 

 

Barsk Hilsen 

Stortrolden 


