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Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund blev for 8. gang afholdt, og 2017-udgaven endda i et flot forårsvejr 

på løbsdagen torsdag d.4. maj. 

Hele 934 løbere deltog, og de fik en god oplevelse både før, under og efter løbet. Hadsunds havnefront og 

stævnepladsen med start- og målområdet ved de flotte omgivelser ved det ny-anlagte havnebassin og ka-

nalen gav noget nær de perfekte rammer for løbet. Måske har vi samtidig et af Danmarks flotteste løberu-

ter på de 5 km, og bl.a. passagen af Hadsund Broen x 2 er helt unik, for ikke at tale om rutens flotte tur 

gennem Thygeslund-skoven og selve målområdet på havnen.  

Stævnets rekord er på hele 1.177 løbere og blev sat tilbage i 2014, så der er stadig et stykke vej derop, 

men et deltagerantal på omkring de 1.000 løbere er flot i sig selv. 

Vores arrangement forbedres stadig år for år, og de faste samarbejdspartnere, først og fremmest Beauté 

Pacifique, Ristorante davinci, Rikki Tikki, Sportigan, Kirkepladsens Blomster, Sparekassen Kronjylland, Su-

per Brugsen og My Heart gør, at vi befinder os på et meget højt niveau, som de mange kvindelige løbere 

sætter stor pris på. Goodiebags til alle deltagere, flotte hovedpræmier til nr. 1, 2 og 3 i alle syv aldersgrup-

per, frisk frugt og saft til alle løbere samt hele 214 lodtrækningspræmier. 

Her i 2018 afholder vi løbet torsdag d.3. maj., og et par nyheder kan allerede her afsløres: Efter opfordring 

fra løberne, udvider vi aldersgruppeinddelingen fra syv til otte grupper, således ældste damegruppe frem-

over hedder 70 år og derover. Ny sponsor på 2. præmierne bliver Hadsund-butikken ”By Maise”, som vi 

allerede har indgået en aftale med. 

 

Hadsundløbet blev i 2017 afholdt torsdag d. 7. september, og selv om vejrguderne ikke var helt på vores 

side med regn det meste af dagen, ja så kunne vi sammen med løberne glædes over et mildt og næsten 

tørt løbevejr om aftenen. 

Løbet blev det 26. løb i rækken, og som altid var det i et tæt samarbejde med Sportigan Hadsund.  

Deltagertallet fik et pænt nøk opad fra forrige års blot 160 til hele 250 løbere i 2017-udgaven. Rekorden 

på 879 deltagere tilbage i 2012, må vi stadig kigge langt efter, men vores ønske om 200-300 løbere er ind-

friet, så bare vi kan holde os der fremover, er det tilfredsstillende. 

Udover Sportigan som medarrangør og hovedsponsor skal også nævnes de øvrige faste sponsorer: Spare-

kassen Kronjylland, Super Brugsen og Urmager Erhardsen, og sammen med mange andre lokale bidrag-

ydere blev det til hele 40 lodtrækningspræmier, som vi kunne uddele. Vandrepokalen fra Urmager Erhard-

sen gik i 2017 til Vindblæs Friskole med 54 deltagere, som dermed var klart det største hold. 

Her i det nye år afholdes løbet torsdag d. 6. september. 

 

Som tidligere år vil vi gerne bringe en stor tak til de mange hjælpere; det gælder både dem fra selve klub-

ben og en række eksterne hjælpere. Uden alle disse officials var det ikke muligt af afholde disse store 

stævner - så derfor en STOR TAK til jer alle.  

Også her i 2018 deles Erik Nielsen og undertegnede om stævneledertjansen ved de to løb. 

 

 

Venlig hilsen 

Jens Chr. Dalgaard 



På sponsorområdet er det primære arbejde stadig i forbindelse med alle vore løb. 2017 har været sær-

deles indbringende, og endnu engang kan jeg konstatere, at vi er rigtig godt hjulpet af især flg: Beauté 

Pacifique, Sportigan, Intersport, Sparekassen Kronjylland, Super Brugsen, Kirkepladsens Blomster, Da 

Vinci og My Heart mfl. Uden disse faste sponsorer, ville vi være svært stillede. 

Forrige år søgte vi Sparekassen Hobro-fonden/Jutlanderbank, og vi fik bevilget 35.000 kr. til indkøb af to 

oppustelige portaler til Start og Mål. Som I sikkert har oplevet i det forgangne år blev de flittigt brugt: 

Først ved de tre dages internationale Påskeløb afholdt i Thy. Dernæst ved vore tre motionsløb: Beauté 

Pacifique Kvindeløb i Hadsund, Mariagerløbet og Hadsundløbet. 

Og som næsten en gentagelse kom der her op mod jul en rigtig god nyhed. Endnu engang lykkedes det at 

få en ansøgning igennem nåleøjet hos Sparekassen Hobro-fonden/Jutlanderbank. Her fik vi bevilget 

40.000 kr. til indkøb af et nyt elektronisk tidtagningssystem, Sport-Ident, som klubben i nærmeste frem-

tid overgår til. Klubben investerer selv et tilsvarende beløb, og dermed er vi godt hjulpet i tiden frem-

over.  

Som bekendt har vi i klubben frem til i dag benyttet os af systemet Emit, som desværre har nået en alder, 

hvor det ikke længere er driftssikker, og frem for at lappe på et gammelt og efterhånden sjældent brugt 

system, har vi altså valgt at fremtidssikre os med Sport-Ident.  

 

På PR-området har det endnu engang været et godt år, hvor vi igen har fået masser af omtale i både de 

trykte aviser/blade og i de elektroniske medier. 26 artikler er det blevet til i det forløbne år, og flere kun-

ne det sagtens bære. Vi får stadig forholdsvis megen spalteplads, klubbens størrelse taget i betragtning, 

og det er vi selvfølgelige glade for.  Derfor vil jeg igen opfordre jer til at komme med input til mig, gerne 

krydret med fotos, så vil vi nemlig fortsætte med at sætte vores klub på landkortet som en meget aktiv 

og yderst seriøs klub for både orienteringsløbere, motionsløbere og det seneste skud på stammen, Trail-

løbere...  

 

Vi ses til et nyt og spændende år i klubben 

Venlig hilsen 

Jens Chr. Dalgaard 


