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Veflingeløbet.  
Søndag 4. august. 
Veflingeløbet blev afviklet søndag kl.10°° fra hallen, vejret var som altid rigtig godt solen skinnede, der 
var pæn tilslutning der var 68 løbere, hvor af  
de 17 var fra Korup, en meget fin rute, så det 
kan kun blive en succes, og alle var da også 
tilfredse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Løbet blev vundet af Hans Mårtensen (Morud)  
                                                                             i tiden 23.32 min. hurtigste kvinde var Louise Trolle  
                                                                            (Morud) i 31.08 min.  
                                                                            Efter løbet var der selvfølgelig fest på Rugaardsvej,  
                                                                            hvor der er lidt mad og drikkelse teltet var sat op,  
                                                                            og grillen tændt.  
                                                                            Stemningen var høj, alt gik da 

                                                               rigtig fint, det er også et internationalt løb,  
                                                                            det kunne nemt ses på flagene der var hængt op.  
                                                                            Under spisningen blev der da diskuteret om løbet.  
                                                                            Senere kom højdepunket: da klubmestrene og årets 
                                                                            fejder skulle kåres.  
 
 
 

                                                                
 Fejder: Aksel Scheppan. Veteran girls: Kirsten 
 Olsen. Senior dame: Janne Sørensen. Senior herre:  
 Marek Brezinski. Veteran herre: Christian Olsen.  
 

Reception. 
Torsdag 29. august. 
Afsked reception for Erik, der skulle forlade sit job 1. sep. Mange personer var mødt op for at sige tak til 
Erik, efter 26 år. Der var også en del fra løbeklubben. Der var måske en lidt trykket stemning, for man vil 
savne Erik. 
Vi vil også sige mange tak til Erik, for en god tid. 
  

Tur til Marselisløbet.  
Søndag morgen d. 1. september. 
                                                                    
 
                                                                          Tog vi til Århus for at deltage i Marselisløbet, der er 
                                                                          startskuddet til Århus Festuge. Vi var desværre kun 
                                                                          17 deltagere så vi kunne klare os med en 20 
                                                                          personers bus. 
                                                                          Vi fik en regnbyge under vejs medens vejret under  
                                                                          løbet  var perfekt. Bente og Janne tog 6 km ruten 
                                                                          medens vi andre løb 12 km.  Alle gennemførte og 
                                                                          havde et godt løb, og vi var alle kommet under  
                                                                          bruseren da der kom en voldsom regnbyge. 
                                                                          Vi kørte til Mosgård strand hvor vi spiste og hyggede 
                                                                          os. 
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Klubben gav sandwich, øl, vand og et glas vin  
og vi havde  selv medbragt kaffe og kage. 
Igen var vi heldige, vi sad på stranden i dejligt  
solskin i halvanden time inden det gik  
hjemover.  
Vi var hjemme ved halv sekstiden efter endnu  
en dejlig tur i godt selskab med gode venner. 
 
 
 
 
 
                                                           Janne. 
 
 
 

 
Indvielse. 
Lørdag 14. september. 
Indvielse af Korup Kultur- & Idrætscenter.  
Hvor der var mødt mange folk op,  
på parkeringspladsen foran  
hovedindgangen, hvor der var taler &  
musik, løbeklubben var godt  
repræsenteret. 
Det varede et par timer med forskelligt  
underholdning: gymnastik, badminton,  
bordtennis, springgymnastik,  
præsentation af bibliotek og  
fitnesscenter hvor mange fik  
målt deres fedtprocent. Hospitalsklovnen  
og find Holger underholdt børn og barnlige  
sjæle, til sidst kom folkedanserne. 
Der var masse af  frugt og drikkevarer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende aktiviteter: 
 
Mandag d. 28/9 : Klubaften. 
Aftenens emne er hvordan klubaftenerne skal blive fremover, med hensyn til lokaler. 
 
Lørdag d. 9/11 : Det årlige klubarrangement. 
Det bliver bowling med efterfølgende spisning. Nærmere følger. 
 
Søndag d. 8/12  kl. 10.00. Crossløb i Holeskov. 
 
Onsdag d. 11/12 : Juletræsløb. 
 
 
 

mailto:alundahl@mail.dk


 
 

Afdelingsredaktør: Alex & Lone Lundahl. Tlf. 64 83 15 33. mail alundahl@mail.dk 

 
 
 

    Månedens  Profil. 
                  Dorte Jensen.   

                             Hvorfor begyndte du at løbe: 
                     Det er skøøønt at løbe !!!! 

                                                                   Det er skønt at løbe, komme ud at blive rørt, nýde  
                                                                   naturen og den friske luft. Høre fuglene synge og  
                                                                   bækken risle. 
                                                                   Jeg begyndte at løbe for mange år siden. De første mange 
                                                                   år kun til fortræning til Eventyrløbet, senere mere stabilt 
                                                                   hele året, da det var for træls at træne sig op hvert år. 
 
 

                              Hvor længe har du løbet i klub: 
                          Hvad fik dig til at løbe i klub: 

                                                                  I mange år løb jeg bare for mig selv eller med en veninde 
                                                                  indtil 2006, hvor jeg meldte mig ind i Korup Motion.  
                                                                  Det er en lidt sjov historie der ligger bag for indmeldelsen: 
                                                                  Min mand var medlem af klubben og skulle med til Veflinge  
                                                                  løbet, hvor Korup Motions medlemmer samtidig kårer årets 
                                                                  klubmester.  
Min løbeveninde og jeg blev inviteret med til både løbet og det efterfølgende grillarrangement. Løbet var 
på 7,5 km, det gik rigtig godt for mig, så godt at jeg vandt og blev dermed klubmester - hvordan kan det 
lige lade sig gøre uden at være medlem af klubben ?. Ja, så var det vel bedst at melde sig ind i klubben, 
 
og jeg har været medlem lige siden :O). Det efterfølgende grillarrangement var meget hyggeligt med  
helstegt pattegris og hvad dertil hører og ikke mindst de gode kager til kaffen. 
 
Fordele. Ulemper, ved at løbe i klub : 
Der er mange fordele ved at løbe i klub. Man kommer afsted og der er altid nogle at løbe med og så er 
der det  sociale samvær som er kendetegnet for Korup Motion. 
 
Deltager du i klubbens arrangementer : 
Der er mange arrangementer i løbet af året f.eks bustur til Hamborg marathon, årets juleløb til juletræet 
på Flakhaven og ikke mindst Korup halvmarathon, som er et virkeligt godt løb og et af Danmarks 
flotteste halvmarathon. 
 
Så hvis du har lyst til at løbe i klub med en masse hyggelige, sjove og imødekommende løbere så er 
Korup Motion stedet.                     
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