
Referat fra årsmødet den 20/11 2010 
  

1 Den barske lollik blev enstemmigt valgt til referent og dirigent. 

2 – 3. Der var ingen kommentar til dagsordenen og referatet fra sidste år. 

4. I stortroldens beretning blev der lagt vægt på den gode tilslutning, der var til vore terminslisteløb. Det 

er glædeligt, at mange har deltaget i vinterlang i Jylland, hvor der bliver arrangeret weekendtur med 

fælles overnatning og efterfølgende hyggeligt samvær med spisning. Der blev opfordret til at slutte op om 

vor arrangementer. 

Vi er 19 barske i 2010. Med en afgang på 4 barske og optagelse af 3 aspiranter er vi 18 i 2011. 

5. Regnskabet blev forelagt af kassetrolden, som viste en beholdning på ca 11.000 kr. ” I troldens 

fodspor 2010” gav ikke det forventede overskud, da vi havde udgifter med mistet udstyr. Et medlem blev 

afskrevet og det blev besluttet at 2 års restance medfører udmeldelse. 

6. Kontingentet forbliver uændret på 150 kr. og kassetrolden arbejder videre med budgettet for 2011. 

15 års jubilæet ( som var i 2009) gav megen diskussion. Forslagene kunne deles op i weekendtur med 

eller uden ledsager. Det endte med, at det skulle være en aften med spisning uden ledsager enten før 

vort eget arrangement ( I troldens fodspor 2011) den 26. februar 2011 eller en tilsvarende aften før Wild 

East 2011 ( såfremt dette gennemføres). Der gives et tilskud på 400 kr/barsk.  

Kassetrolden melder tilbage til Stortrolden hurtigst muligt vedrørende Wild East 2011. 

7. Terminslisten for 2011 var igen i år til heftig debat med mange gode argumenter, som gik på antallet 

af løb, hvilke løb og hvor mange point man skulle have for disse. Stortroldens oplæg blev i store træk 

vedtaget og den endelige terminsliste for 2011 kan ses på hjemmesiden fra den 1. december 2010.  

Væsentlige ændringer blev, at point kun opnås, når man har alle poster i ”Extrem maraton”, dette 

tilføjes i vore regler for pointtildeling. 

50 km giver 4 point.  

Der skal fortsat opnås 10 point, og der gives 1 point for at deltage som hjælper i ”ITF”. 

8. ”I Troldens Fodspor 2011” er nu på skinner i Sorø Sønderskov og hjælpere rekrutteres af 

stævnelederen (Eva – Mette). 

 ”I Troldens Fodspor 2012” planlægges af barske fra OK Roskilde. 

9. Stortrolden og kassetrolden blev begge genvalgt uden modkandidater. 

10. Jens Flad havde lagt dagen løb i Herlufsholmskovene med en afsluttende vandovergang i nogle 

reb der hang ned fra jernbanebroen. Flere trolde var efter dette våde og havde trætte arme og tynd hud i 

hænderne enkelte gammeltrolde vovede ikke denne udfordring. 

Niels, som havde brugt længst tid, blev hædret for at have fundet en post ingen andre kunne finde. 

Arne var til gengæld den hurtigste. 

11. 3 aspiranter blev optaget det var Lene, Rune og Tine, Lene var forhindret i at deltage, Rune og Tine 

bestod flot optagelsen sent på aftenen. 

12. 9 barske havde opnået de nødvendige 10 point for at få diplom. Diplomerne var ikke blevet trykt 

endnu, men Jens Flad lovede at dette ville ske snarest. Det blev vedtaget, at vi alle får en 

udskiftningsramme med sølvkant. 

13. Lars overrakte ”De lilla bukser” til Jens Flad til evigt eje, for hans evne til at finde løsninger på hans 

mange problemer på turen til Rogaining i Ukraine. Der var ikke andre kandidater. 

Jens Flad skal iklæde sig ”De lilla bukser” ved fremtidige årsmøder. 

Indstillingen kan læses på hjemmesiden.  

Lars introducerede dragebukserne som hermed erstatter ”De lilla bukser”.  

 

Mødet sluttede ved midnat, hvorefter nogle begav sig på den traditionelle bytur og andre vendte hjemad. 

 

Den barske dirigent fra Lolland siger hermed tak for det gode humør, den megen snak og den interesse 

der blev vist for vor sport på årsmødet.  

 

På gensyn til dyst i skovene i 2011. 

 

 

  


