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Motionsudvalgets årsberetning 2015-16 
 

 

 

Motionsudvalgets største arrangement er Slotssøstafetten, 

et stafetløb for 5-personers hold. 

De 5 deltagere på holdene skal hver tilbagelægge en omgang 

på ruten - omkring Slotssøen i Kolding - med start og mål på 

plænen bag Slotssøbadet i Hospitalsgade. 

Løbet har siden 1981 været afviklet den 4. onsdag i august, og 

har alle årene været arrangeret i et samarbejde mellem 

Kolding Firma Idræt og Kolding KFUM Atletik. 

 

Den 26. august 2015 afviklede vi for 35. gang Slotssøstafetten. 

Siden 2012 har Slotssøstafetten haft Arbejdernes Landsbank som 

”hovedsponsor”. 

 

I mange år mente vi, at deltagerantallet på 126 hold i 1991 var ”umulig” at 

overgå. Men i 2009 blev den gamle deltagerrekord imidlertid slået, da der 

deltog 135 hold. Selv om deltagerrekorden i 2013 fik et ordentligt ”hak opad” 

til 169 hold, var deltagelsen i 2014 - med 197 hold (næsten 1.000 deltagere) - 

en udfordring. Pladsforholdene - både plænen bag Slotssøbadet og stierne på 

den intime rute omkring Slotssøen - viste at ”smertegrænsen” nu var nået. 

Derfor er det besluttet, at begrænse deltagerantallet til max. 200 hold  

(1.000 personer). 

Ved Slotssøstafetten 2015 - onsdag den 26. august - var det ikke nødvendigt 

at begrænse deltagelsen. ”Kun” 151 hold var klar ved startstedet, da 

borgmester Jørn Pedersen affyrede startskuddet.  

Til 2015-udgaven af Slotssøstafetten var sponsorerne igen gavmilde, og havde 

udsat en række præmier - bl.a. 1.000 kr. fra Arbejdernes Landsbank - til de 

hold, der deltager i de bedst og sjoveste udklædninger. 

Dette er en god tradition, som gør løbet til en festlig ”Kolding-begivenhed”, 

for både deltagerne, og de mange tilskuere der overværer løbet. 

Der var også præmier til hurtigste hold og hurtigste kvindehold. Desværre 

ser det ud til, at antallet af kvindehold falder. I 2014 var 25% af de 

deltagende hold kvindehold, mod kun 20% af holdene i 2015. 

Derudover var der udsat spurtpræmier, og præmier der blev fordelt ved 

lodtrækning på startnumrene – og der var sodavand/øl og frugt til alle 

deltagerne.  

Om det var udmeldingen om begrænsningen i deltagertallet, vides ikke. 

Men at arrangørerne af den landsdækkende DHL-stafet - for første gang 

havde valgt at afvikle en afdeling af deres stafetløb i Sydjylland (Aabenraa) - 
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samme dag som vores ”normale” dag for Slotssøstafetten (4. onsdag i august), 

betød at en del af vores ”faste” deltagere valgte at prøve DHL-stafetten i 

Aabenraa. 

 

Da DHL-stafetten igen i 2016 afvikles 4. onsdag i august, har vi som 

konsekvens heraf valgt, at afvikle Slotssøstafetten 2016 - tirsdag den 23. 

august. 

 

Julemærkemarchen    

 
Motionsudvalget har - i samarbejde med Kolding KFUM Atletik - 

været lokal arrangør af den landsdækkende Julemærkemarch 

siden 2006. 

Marchen - hvor deltagerne mod betaling - kan vælge en gåtur på 5 

eller 10 km, afvikles altid første søndag i december. 

I 2015 var marchdatoen derfor den 6. december - og som siden 2011 - med 

start ved Hotel Koldingfjord. Bygningerne, der i dag huser hotellet, blev i 1911 

opført som Danmarks første Julemærkesanatorium for tuberkuloseramte 

børn. 

Overskuddet fra marchen tilfalder Julemærkefonden, der står for driften af 

de 4 Julemærkehjem i Danmark, hvor børn der har det svært i hverdagen kan 

tilbringe en periode væk fra den hverdag, der - bl.a. på grund af mobning, 

problemer i hjemmet o.lign.- gør dagligdagen vanskelig for dem. 

Efter Julemærkemarchen 2015 i Kolding kunne vi aflevere et overskud på 

12.053 kr. til Julemærkefonden. 

Der har siden 2006 været en stigende deltagelse i marchen i Kolding - og 

dermed også et stigende beløb - til julemærkehjemmene. 

Ved ”vor debut” i 2006 deltog 65 personer i arrangementet. 

I 2015 var der - trods dårligt vejr (slud og regn) - 222 deltagere. 19 mindre 

end i 2014. 

På landsplan (62 startsteder) var der 14.815 deltagere - mod 15.759 i 2014. 

 

Julemærkeløbet 

 
I forbindelse med den igangværende lokale indsamling af midler til etablering 

og de første års drift af Danmarks 5. Julemærkehjem i Kolding, havde vi i 

2014 besluttet at afvikle et lokalt Julemærkeløb, hvor overskuddet skulle 

tilfalde den lokale indsamling. 

I 2014 var interessen begrænset til 30 løbere - med et beskedent overskud 

(300 kr.) til den lokale indsamling til et Julemærkehjem i Kolding. 

Igen i 2015 blev Julemærkeløbet afviklet samtidig med Julemærkemarchen - 
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med start kl. 10.00 fra Hotel Koldingfjords på de samme ruter (5 eller 10 km) 

som Julemærkemarchen. 

Selv om deltagerantallet i 2015 var steget til 62 løbere - med et overskud på 

1.775 kr. - har vi i samarbejde med Kolding KFUM Atletik, besluttet at der 

ikke fremover afvikles Julemærkeløb. 

 

Julemærkemarchen 2016 foregår søndag den 4. december - med start  

kl.10 - 11. Startstedet er igen i år ved Hotel Koldingfjord 

 

 

Ny aktivitet     

 

I efteråret 2015 har vi startet en ny indendørs aktivitet - BOWLS. 

BOWLS er en mellemting mellem curling 

og petanque, og spilles indendørs på  

et 13 x 2 m tæppe. Der spilles med 

skævt vægtede eller lidt asymmetriske trækugler på ca. 10 centimeter i 

diameter. Skævheden i kuglerne bevirker, at de ruller skævt ned af banen. 

 

Vores afvikling af turneringen er også skæv. 

Alle deltagere fordeles hver spilledag på 4-personers hold, med fast 

defineret spillerækkefølge: Leder, 2-er, 3-er og skipper på holdet. 
Hver spilledag spiller holdene ”alle mod alle”. 

Alle holdets deltagere tildeles 3 points ved vunden kamp, 2 points ved uafgjort kamp  

og 1 point ved tabt kamp. 

 

Der har i sæsonen 2015-16 været afviklet turnering i det nye aktivitetslokale i 

Parkhallen - med Alex Pedersen som Kolding Firma Idræts ”BOWLS-mester”  

2015-16. 

 

 

Tak til vore sponsorer og de mange hjælpere, der møder op og hjælper  

ved vore arrangementer. 

 

Motionsudvalget 

Svend Bjørnbak, formand 


