
 

 

Motionsudvalgets årsberetning 2018-19 
 
Motionsudvalgets største aktivitet er Slotssøstafetten - et motions-stafetløb for hold 
på 5-personer, der hver skal tilbagelægge en omgang på ruten omkring Slotssøen - 
med start og mål på plænen bag SlotssøBadet i Hospitalsgade. 
Løbet har siden 1981 været afviklet 4. onsdag i august, og har alle årene været 
arrangeret i et samarbejde mellem Kolding Firma Idræts Motionsudvalg og Kolding 
KFUM Atletik & Motion. 
Derfor kunne vi for 38. gang afvikle Slotssøstafetten onsdag den 22. august 2018. 
Siden 2012 har Slotssøstafetten haft Arbejdernes Landsbank som ”hovedsponsor”. 
 
Interessen for at deltage i den årlige Slotssøstafet har været meget svingende. 
I 1981 deltog 53 hold, og herefter steg deltagelsen, så der i 1991 var 126 hold med. Herefter faldt 
interessen igen - faktisk så meget, at der i 2004 kun deltog 40 hold. 
Selv om vi overvejede at opgive Slotssøstafetten – efter 24 år - blev det heldigvis ved tanken, så 
fra 2005 er deltagelsen igen steget. 
I 2009 deltog 135 hold, og de følgende år fortsatte stigningen i deltagerantallet  – toppende i 2014 
med 197 hold (næsten 1.000 deltagere). 
 
De mange deltagere var en udfordring ! Pladsforholdene - både plænen bag SlotssøBadet og 

stierne på den intime rute omkring Slotssøen - viste at 
”smertegrænsen” var nået. 
Derfor er det besluttet, at begrænse deltagerantallet til 
max. 200 hold (1.000 personer).  
I 2015 var det ikke nødvendigt at begrænse deltagelsen, 
da ”kun” 151 hold deltog. Herefter er deltagerantallet 
faldet, men fortsat over 100 hold. 
I Slotssøstafetten 2018 - onsdag den 22. august – var 
deltagelsen faldet yderligere, så nøjagtig 100 hold var klar 
ved startstedet, da borgmester Jørn Pedersen affyrede 
startskuddet. 

 
Tilmeldingsproceduren ændret 
Indtil 2017 var tilmeldingsproceduren for deltagere i Slotssøstafetten – eller SLOTS-stafetten som 
var navnet fra 1981–93 - at holdene skulle møde i banken og købe en kuvert med startnumre og 
løberinstrukser m.v. for at tilmelde sig årets løb. 
På opfordring fra hovedsponsoren, blev proceduren for tilmelding til Slotssøstafettens 2018-
udgave ændret, så tilmelding skal ske pr. e-mail til motion@koldingfirmaidraet.dk og samtidig 
indbetaling af startgebyret til Slotssøstafettens bankkonto. 
Den direkte tilmelding til motionsudvalget bevirker, at vi hele tiden er opdateret med interessen for 
årets stafet. 
Derfor vil denne tilmeldingsprocedure være gældende frem over. 
 
Til 2018-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 bedste/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. 
 
Præmietagerne blandt de ”udklædte” hold var: 
Hvepsene, Tandplejen Simpsons, Kolding Kommunale Tandpleje, Pipilangstrømperne, Kolding 
HF&VUC HF 181-2 
 
 
Øvrige præmierede hold/deltagere var: 
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Koldingegnens Idrætsefterskole (fleste deltagende hold), UU Kolding (først tilmeldte hold), MM 
Marielunds modige motionister (bedste slutspurt), Vækststedet/Savværket (sidste hold i mål). 
Der var naturligvis også præmier til hurtigste hold - Kolding Triathlon Ungdom i tiden 29.25 min. 
og hurtigste kvindehold - Koldingegnens Idrætsefterskole 1 i tiden 35.47 min. 
Desværre ser det ud til, at andelen af kvindehold falder. I 2012 var over 27% af de deltagende 
hold kvindehold, mod kun 14% af holdene i 2018. 
 
Derudover var der udsat spurtpræmier, og præmier der blev fordelt ved lodtrækning på 
startnumrene – og der var sodavand/øl og frugt til alle deltagerne. 
 
Slotssøstafetten 2019 afvikles 4. onsdag i august - dvs. onsdag den 28. august. 
I 2020 afvikles Slotssøstafetten for 40. gang !!!! 
 
 
 
 
 
I 2015 startede vi en ny indendørs aktivitet – BOWLS -, der er en blanding mellem curling og 
petanque. Der spilles indendørs på et 13 x 2 m tæppe med skævt vægtede og lidt asymmetriske 

trækugler på ca. 10 centimeter i diameter. 
Skævheden i kuglerne bevirker, at de ruller skævt 
ned ad banen. 
 
Afviklingen af vores turnering 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. 
 
I sæsonen 2018-19 er der afviklet turnering – i alt 100 matcher - i Parkhallens Minihal med 
Else Lausen som største point-sluger og dermed  Kolding Firma Idræts ”BOWLS-mester” 2018-19. 
 
Da interessen for at spille BOWLS er stigende, vil aktiviteten i sæsonen 2019-20 – der starter 
mandag den 23. september – igen blive spillet i Parkhallens Minihal. 
Her er der mulighed for at afvikle aktiviteten på mere end 2 baner 
 
 

  Julemærkemarchen 
Motionsudvalget har siden 2006 - i samarbejde med Kolding KFUM Atletik & 
Motion - været lokal arrangør af den landsdækkende Julemærkemarchen. 
Marchen - hvor deltagerne mod betaling - kan vælge en gåtur på 5 eller 10 km, 
afvikles altid første søndag i december. 
I 2018 var marchdatoen derfor den 2. 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. 

I begyndelsen af 2014 blev der startet en lokal indsamling for at skaffe penge til etablering af et nyt 
Julemærkehjem i Kolding. 
Desværre har initiativtagerne nu også helt opgivet, at indsamle den forventede (og nødvendige) 
kapital til etablering af et Julemærkehjem i Kolding. 
 
Overskuddet fra Julemærkemarchen tilfalder Julemærkefonden, der står for driften af de 5 
bestående 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 2018 i Kolding kunne vi aflevere et overskud på 19.105 kr. 
(mod 15.670 kr. i 2016) til Julemærkefonden. 
Det samlede landsresultat af Julemærkemarchen 2018 blev et overskud på 1.350.000 kr. 
 
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 2018 var der – på trods af regnvejr - 227 deltagere. 12 mindre end i 2017. 
På landsplan (66 startsteder) var der 15.910 deltagere - mod 16.127 i 2017. 
 
Julemærkemarchen 2019 foregår søndag den 1. december - med start kl.10. 
Startstedet er igen i år ved Hotel Koldingfjord 
 
Tak til vore sponsorer og de mange hjælpere, der møder op og hjælper ved vore arrangementer. 
 
Motionsudvalget 
Svend Bjørnbak 
formand 
 


