Av löpare för löpare

Verksamhetsberättelse 2020
Borås Löparklubb bildades den 7 juni 2020 på Solhäll, Kinnarumma av följande historiska
personer: Marita Björk, Pär Nyberg, Lars Wahlqvist, Lasse Jutemar, Per Camén, Anton Wilson
och Mats Tolfsson.
Den sistnämnde höll i klubban och till en interimistisk styrelse utsågs de fyra förstnämnda.
Lasse J valdes till ordförande och Lars W till kassör. Pandemin och de restriktioner som
följde, har gjort att vi fått fortsätta vårt ansvar fram till dags datum.
Vi blev efter en del byråkrati till slut medlemmar i den svenska idrottsrörelsen genom att bli
godkända som förening genom att gå med i Svenska Friidrottsförbundet.
Vi har som ny förening försökt att komma igång och vara aktiva och samtidigt följa alla beslut
som myndigheter och förbund fattat. Tror att vi lyckats rätt bra med detta och om inte annat
så har medlemstillströmningen visat att vi nog gjort några rätt i alla fall, med 118
medlemmar registrerade när vi gick över till 2021.
Ett antal interna tävlingar under det halvår vi har funnits har anordnats:
26 september GB 10, Backyard i Björkehovsskogen med 34 deltagande medlemmar
17 oktober Kolbränningen Runt 36 deltagare tog sig 10, 21,1 eller 42,2 km runt
Kolbränningen/Byttorpssjön
14 november Trollstigen Open 26 deltog på allt från 1 till 8 varv (Marathon)
I december var runt 50 medlemmar med i våra två utmaningar och gjorde en imponerande
insats.
På årets sista dag kunde den som ville ta några varv på Björkehovs spår eller på annan plats
och vara med i Sylvesterloppet. 34 personer gjorde detta.

Priser till alla deltagare liksom utlottade priser i utmaningarna, har vi haft. Vi är tacksamma
för det stöd vi fått av olika företag till detta.
Vi kom också igång med gemensamma träningar under några månader, då på lördagar och
på varierande platser i Borås.
Några medlemmar har också representerat klubben vid några av de fåtal lopp som blev
arrangerade under året.
Vi har under året tecknat avtal med Svensons Hälsocenter och med Fotriktigt.
Vårt klubbmärke har tagits fram liksom ett förslag till klubbkläder.
Vi har också inlett ett samarbete med Björkehovs IS och i övrigt varit så aktiva vi kunnat
under rådande omständigheter.
Styrelsen har haft mycket kontakt fortlöpande under året och har vid fyra tillfällen haft
protokollförda möten(både digitalt och realt), vid dessa möten har Per Camén och Anton
Wilson adjungerats.
Information till medlemmar har i första hand skett med mail och medlemsbrev och på vår
Facebooksida, liksom på Instagram.
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