
Præstø 14. januar 2018 

Oplæg til emne på generalforsamling i Præstøløberne 

Grundet den store interesse for cross og trailløb, både blandt medlemmer af Præstøløberne og udenfor, 
foreslår jeg at vi etablerer et trail tilbud under Præstøløberne, hvis formål er at imødekomme muligheder 
for eksisterende som nye medlemmer at prøve kræfter med denne form for løb, samt muligheden for at 
deltage på arrangerede løbeture og i motionsløb m.m.  Dette kan organiseres i en åben Facebook gruppe. 
Gruppen skal ikke ledes, men holdes i live af 2-3 medlemmer af Præstøløberne, og skal udelukkende være 
platform for spontane løbeaftaler og planlagte begivenheder. 

Baggrund 
Vi ser til stadighed at trail og crossløb vinder større indpas i Danmark, og vi er en mindre gruppe, både i og 
udenfor Præstøløberne, som nyder eller helt foretrækker trailløb. Flere af os løb tidligere hver for sig, men har 
på det seneste gennem en tilfældighed fået organiseret dette på en måde, så vi i dag ofte arrangerer fælles 
løbeture, deltagelse i motionsløb eller deltagelse på rutefremvisninger. Fælles for dem alle er, at det altid er 
cross eller trailløb. Dette blev tidligere håndteret gennem beskeder i en ”Messenger-gruppe” på Facebook, men 
da denne form hurtigt blev uoverskuelig, er det sidenhen blevet ændret til en lukket Facebook-gruppe under 
navnet ”Trailløb – Præstønitterne”. I gruppen foregår det typisk på den måde, at spontane løbeaftaler opstår i 
modsætning til faste løbedage. Modsat er tilfældet ved rutefremvisninger, træning i et bestemt område op til 
et motionsløb m.m. – hvor vi typisk laver en Facebook begivenhed som man kan tilmelde sig. 

Udfordringen 
Jeg ønsker, at der også er et tilbud for nye som nuværende medlemmer af Præstøløberne om også at kunne 
løbe trail, men så vidt muligt undgå en egentlig gruppeopdeling. Samtidig er det også vigtigt at skabe synlighed 
om et sådan tilbud, således det ikke kun er ”de sædvanlige” der løber sammen. Måden hvorpå planlægningen 
af disse trail ture og træninger foregår er meget spontane, og fylder meget! – dette kan måske føles til gene for 
løbere der ikke finder trailløb interessant hvis denne aktivitet finder sted i Præstøløbernes Facebook gruppe. 

Oplæg 
Mit forslag er derfor, at vi etablerer en mulighed for at præstøløbere også kan løbe trail, og at vi organiserer 
dette i en trail- Facebook gruppe, hvis formål er at skabe fællesskab om trail og fælles arrangementer og 
spontane løbeture for præstøløbere. Og for at undgå at Præstøløbernes Facebook gruppe bliver ”overdynget” 
med trail relaterede opslag tror jeg det er bedst at holde dette ”spor” i en selvstændig FaceBook gruppe, dog 
hvor alle arrangerede begivenheder også deles på Præstøløbernes Facebook gruppe. Rent praktisk kunne det 
fungere således, at den eksisterende Facebook-gruppe ”Trailløb – Præstønitterne” omdøbes til noget mere 
mundret, og bliver omlagt til en åben gruppe således at alle kan se opslag fra gruppen, og derigennem være 
med til at gøre tilbuddet mere synligt for alle.  
 
Forudsætninger 
Det er en forudsætning at tilbuddet kan organiseres alene i en Facebook gruppe med tilhørende begivenheder, 
for ikke at blive tidskrævende. Dog bør der oplyses om denne mulighed både på Præstøløbernes hjemmeside 
og Facebook. Der skal udpeges en lille gruppe af interesserede der sikrer aktivitet og fremdrift i gruppen, men 
derudover blot styret af Facebook gruppens medlemmer selv. Facebook gruppen skal være åben, og alle 
spontanaftaler holdes i denne gruppe. Begivenheder der oprettes i gruppen, deles altid på Præstøløbernes 
Facebookgruppe. Der skal være 1-2 årlige events, som f.eks. vært for DGI Cross serie løb og et mindre ”hverve” 
orienteret arrangement. Ligeledes vil det forpligte eksisterende Trail-Præstøløbere at tage godt imod nye og 
nysgerrige der gerne vil prøve kræfter med trail. 
 
 
 


