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Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund blev for 9. gang afholdt torsdag d.3. maj, endda i et flot solskins-

vejr. 

Ny deltagerrekord blev sat med hele 1.250 løbere; tænk at vi passerede den magiske grænse på de 1.200 

deltagere, som vi meget optimistiske satte tilbage i 2010, løbets allerførste år. Hermed kunne den gamle 

rekord fra 2014 med 1.177 løbere slettes, yes!!! 

Måske har vi et af Danmarks flotteste løberuter på de 5 km, og bl.a. passagen af Hadsund Broen og retur 

er helt unik, for ikke at tale om rutens flotte tur gennem Thygeslundskoven og selve målområdet på hav-

nen. Vi forsøger at give de mange løbere en god oplevelse både før, under og efter løbet, og stævneplad-

sen med de flotte omgivelser på Hadsunds havnefront og kanalen med havnebassin giver noget nær de 

perfekte rammer for løbet.  

I 2018 udvidede vi aldersgruppeinddelingen fra syv til otte grupper, således ældste gruppe nu hedder 70 

år og derover. Det faldt i rigtig god jord hos løberne, og således deltog hele 29 løbere i denne ældste al-

dersgruppe. Ligeså kan vi se, at antallet af de ”gående” er stigende, og således udgjorde denne gruppe 

hele 498 deltagere; jo - godt at løbet er for alle, både unge, gamle, motionister og elite.  

Vore faste samarbejdspartnere, først og fremmest medarrangør og hovedsponsor Beauté Pacifique, Ri-

storante davinci, Sportigan, Kirkepladsens Blomster, Sparekassen Kronjylland, og My Heart gør, at vi stadig 

befinder os på et meget højt niveau, hvilket de mange kvindelige løbere sætter stor pris på. Goodiebags 

fra Beauté Pacifique, Karlsen´s og Mariager Saltcenter til alle deltagere. Flotte hovedpræmier til nr. 1, 2 og 

3 i alle otte aldersgrupper, og frisk frugt og saft fra Super Brugsen Hadsund til alle løbere samt hele 189 

lodtrækningspræmier fra 35 lokale sponsorer. 

Vi fik en ny sponsor på 2. præmierne, og det blev Hadsund-butikken ”By Maise”, som diskede op med 

flotte gavekurve til de otte vindere af 2. præmierne. 

Her i 2019 afholder vi løbet torsdag d.2. maj, og det bliver samtidig et 10-års jubilæumsløb. Vi håber selv-

følgelig på stor deltagelse, og i stævneledelsen er idekataloget fuld af gode ideer. Et af årets nyheder bli-

ver bl.a. elektronisk chip-tidtagning, hvor vi har lejet firmaet RaceResult, der rent fysisk kommer og kører 

system sammen med Keld og Jens. Hvis det bliver en succes, overvejer vi at købe systemet til klubben.   

 

Hadsundløbet blev i 2018 afholdt torsdag d. 6. september i et flot septembervejr.  

Løbet blev det 27. løb i rækken, og som altid var det i et tæt samarbejde med Sportigan Hadsund.  

Deltagertallet lå forrige år på 250 løbere, men det tog et gevaldigt spring opad til 682 deltagere. Rekorden 

fra 2012 på 879 deltagere må vi dog stadig kigge noget efter, men glædeligt at Hadsund Skole igen delta-

ger, ligesom en række øvrige skoler, firmaer og klubber stiller op. 

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 bidrags-

ydere blev det til hele 54 lodtrækningspræmier, som vi kunne uddele. Vandrepokalen fra Urmager Erhard-

sen gik ikke så overraskende til Hadsund Skole med 345 deltagere, som dermed var klart det største hold. 

Også ved Hadsundløbet benytter vi os af RaceResult i det nye år, hvor løbet afholdes torsdag d. 5. septem-

ber 2019. 

 



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

ben og den lange række af eksterne hjælpere, som vi gennem årene har kunnet nyde godt af. Uden alle 

disse officials var det ikke muligt af afholde disse store stævner - så derfor en STOR TAK til jer alle.  

Desuden skal der også lyde en stor tak til Lone Christensen fra Mariagerløberne. Hun har gennem de se-

nere år været en rigtig stor hjælp i stævneledelsen både for Beauté Pacifique Kvindeløb og Hadsundlø-

bet , tak for din indsats.  

Også her i 2019 deles Erik Nielsen og undertegnede om stævneledertjansen ved de to løb. 

 

På sponsorområdet er det primære arbejde stadig i forbindelse med alle vore løb. 2018 har været særde-

les indbringende, og endnu engang må jeg konstatere, at vi er rigtig godt hjulpet af især flg: Beauté Paci-

fique, Sportigan, Intersport, Sparekassen Kronjylland, Super Brugsen, Kirkepladsens Blomster, Da Vinci og 

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

Som alle i klubben er bekendt med, har vi i de senere år søgt Sparekassen Hobro-fonden/Jutlanderbank 

om sponsorstøtte, og det var vi været så heldige at blive bevilget to gange:  

Først var det 35.000 kr. til indkøb af Start– og Målportaler. Disse bruges flittigt ved både vore tre moti-

onsløb og ved vore større O-løbsstævner. Udover at de letter arbejdet for vores stævnepladscrew, er de 

også et flot blikfang på diverse stævnepladser, uanset om det er på Hadsund Havnefront eller ude midt i 

en skov. Tak for det. 

Dernæst var det 40.000 kr. til nyt elektronisk tidtagningssystem, Sport-Ident. Allerede i det forløbne år 

har det vist sig at lette arbejdet og hele resultatformidlingen for O-løbsstævner. Samtidig er det væsent-

ligt mere driftssikker end vores efterhånden godt brugte (og udtjente) Emit-system. Også tak for det. 

I støbeskeen ligger kommende ansøgning til det elektroniske tidtagningssystem, RaceResult, som vi i før-

ste omgang lejer ved vore tre motionsløb i 2019. Hvis det viser sig at være ligeså godt, som vi har fået de-

monstreret (og det tror vi), ja, så vi vil søge diverse fonde om en håndsrækning til indkøb deraf. 

 

På PR-området har det endnu engang været et godt år. Igen har vi fået masser af omtale i både de trykte 

aviser/blade og i de elektroniske medier, ikke mindst i sidstnævnte, som fylder mere og mere i folks hver-

dag.  

Hele 28 artikler er det blevet til i det forløbne år, hvilket er et par stykker flere end året før. Det kunne 

dog sagtens bære endnu flere, så send mig blot i god tid nogle få linier, stikord, fotos osv. til flg. mail: 

jcdalgaard@webspeed.dk så skal jeg nok skrive det færdigt og sende det videre til pressen. Heldigvis får 

vi stadig forholdsvis megen spalteplads, klubbens størrelse taget i betragtning, og det er vi selvfølgelig 

glade for.   

Så hvad venter vi på? Ja, vi fortsætter selvfølgelig med at sætte vores klub på landkortet som en meget 

aktiv og yderst seriøs klub for både orienteringsløbere, motionsløbere og trail-løbere...  

 

Vi ses til et nyt og spændende år i klubben 

Venlig hilsen 

Jens Chr. Dalgaard 


