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Veflingeløbet. Klubmesterskaber 7 Km.
Søndag D. 4. August.
Men det hele starter ugen før. Der skal rejses telt til alle gæsterne.
Der er meget der skal gøres før et stort løb, og da teltet var rejst
så var der noget at
spise efter hårdt
arbejde.
Så Lone havde lavet
æggekage, og der var
selvfølgelig brændevin,
øl, vand.
Her arbejdes der.
Så kom vi til søndag
hvor løbet var. Vi startede
Kl. 06ºº. For grillen
skulle startes op, og så
skal der laves sidste kontrol på ruten for alt skal være i orden til alle
løberne.
Der var mødt 68 løbere op til start
så det var meget pænt, men vi
havde også vejret med os, men det
er ALTID godt vejr til Veflingeløbet.
Det var Hans Mårtensen der vandt
I tiden 23.32 min. Hurtigste dame
Starten er sat i gang.
var Louise Trolle i tiden 31.08 min.
Men der var hård kamp om placeringerne. Her er det Marek og Christian der
kæmper om at komme først over stregen men det er Marek der tager sejren,
med bare 5 sek. Foran Christian så det er ræs.

Korup løbernes tider

Som man kan se så er det Internationalt løb,
de kommer fra hele verden

Carlos

Dag

Marek

Marek Brzezinski
Christian Olsen
Claus Happel
Henning Hansen

Korup 31.42
Korup 31.47
Korup 33.06
Korup 33.36

Dag Waade
Henning Frederiksen
Tommi Pedersen
Carlos De Sousa
Jørgen Winter-Jakobsen
Per Ragner
Poul Erik Sørensen

Korup 34.41
Korup 35.18
Korup 35.34
Korup 35.43
Korup 36.30
Korup 38.11
Korup 39.47

Jens Sørensen
Hans Peter Hansen
Kenneth Hansen
Janne Sørensen
Kirsten Olsen
Bente Hansen

Korup 39.51
Korup 40.00
Korup 40.48
Korup 43.43
Korup 46.52
Korup 47.34
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Så er der ved at være mad, de er klar. Det er kokken også (Kim) skærer kød, det var ikke gris i år men flæskestege,
Så var der heller ikke så meget oprydning til slut.

Snakken går fint mens der spises. Der diskuteres hvem der
Her er Klubmestrene.
har vundet premier
Året Fejder Aksel, Kirsten Veterandame. Janne Senior
Marek Senior. Christian Veteranherre.
Ja tirsdag D.6 skal
der så tages telt ned
så der skal arbejdes
igen.
Men der er også
tid til en lille øl
pause, det skal der
være.

Men efter alt det arbejde så er der så tid til noget mad. Det står så på biksemad og spejlæg og selvfølgelig øl
og snaps, der skal sluttes af med maner efter en hård uge.
Vi skulle gerne bruge en hånd til næste år igen. Så Lone og Alex vil gerne sige mange tak for hjælpen til dem
der hjalp med det hårde job. og til dem der kom og støttede os TAK.

