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LEMVIG: End ikke regntunge 
skyer og en vejrudsigt, der tru-
er med masser af regn kan hol-
de deltagerne væk fra Byløbet 
i Lemvig.

Med 2298 tilmeldte hvoraf 
de 2060 krydsede startstre-
gen, kunne arrangørerne fra 
Lemvig Løbeklub notere sig 
en rekord i antallet af starten-
de løbere til Byløbet.

»Jeg er lidt overrasket og yd-
myg over, at der er så mange, 
der bliver ved med at stille op 
år efter år. Jeg tror ikke rigtigt 
på, at vi kan blive ved med at 
samle over 2000 løbere. Men 
folk bliver ved med at komme 
til vores lille løb, og de synes, 
at de får en god oplevelse af at 
være med her,« siger Ole Win-
kel Pedersen fra Lemvig Løbe-
klub, der er løbsleder.

Han tror, at det har selvfor-
stærkende effekt, at der er så 
mange løbere med.

»Det er det, der vil blive talt 
om på arbejdspladserne tors-
dag. Mor og far hører på ar-
bejdspladsen om kolleger, der 
skal med ud at løbe, og så tager 

de med, når børnene også skal 
løbe for skoleholdene. Samti-
dig kommer bedsteforældre-
ne også med ud for at kigge på 
og på den måde er rigtigt man-
ge involveret,« siger Ole Win-
kel Pedersen.

Han kan berette om endnu 

et Byløb, hvor arrangementet 
klappede som det skulle. De 
mange deltagere kom ifølge 
Ole Winkel Pedersen gennem 
ruten uden problemer.

»Jeg tror også det hjælper en 
del på arrangementet, at vi er 
en del, der har været med til at 
arrangere det gennem en læn-
gere årrække, og vi ved hvad 
der skal gøres undervejs,« si-
ger Ole Winkel Pedersen.

Han og resten af arrangø-
rerne slap dog ikke helt for 
uheld.

Blandt andet måtte man 
have fat i en ambulance, da en 
løber ifølge Ole Winkel Peder-
sen fik et epileptisk anfald på 
Vesterbjerg kort efter starten.

Desuden vrikkede en løber 
om på foden og en anden fik 
det dårligt efter at have kryd-
set målstregen. Men samarit-
ter og Beredskabsforbundet 
fik hurtigt kontrol over situa-
tionen.

Vi er ydmyge over opbakningen

De 2060 startende løbere var ny rekord for Byløbet. I alt 2298 
havde meldt sig til årets udgave af løbet. Foto: Mads Krabbe
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LEMVIG: Arrangører af større 
arrangementer tripper ofte i 
sidste sekund for at finde fri-
villige hjælpere, der kan be-
sætte alle funktioner for at få 
stævnet til at køre gnidnings-
frit.

Men det problem har man 
ikke i Lemvig Løbeklub. Her 
var man nærmest nødt til at 
oprette en venteliste, da der vi-
ste sig at flere frivillige meldte 

sig til en hjælperfunktion, end 
der var brug for.

Blandt dem, der fik flere fri-
villige, end han skulle bruge, 
var Holger Toxvig, der er rute-
chef i Byløbet.

»Jeg skulle bruge omkring 
20 hjælpere til at stå på de kri-
tiske steder på ruten og sørge 
for, at løberne løb den rigtige 
vej. Men jeg fik omkring 30 
henvendelser,« siger Holger 
Toxvig.

Han har tidligere ringet 
rundt til de frivillige, han tidli-
gere har brugt for at få stævnet 
til at løbe rundt. Men i år brug-

te han løbeklubbens hjemme-
side til i god tid at annoncere 
efter frivillige, der ville give 
en hånd med i de par timer, 
det tager at afvikle Byløbet. 
Men mailen og sms’en end-
te med at bugne af frivillige, 
der gerne ville være med. Og 
det endte med, at der i år kom 
omkring 10 nye frivillige med.

Holger Toxvig tror, der er 
flere årsager til, at så mange 
gerne vil give en hånd med.

»Vi er en stor klub, og derfor 
ville det være mærkeligt, hvis 
der ikke var en del, der meldte 
sig til at være med til at afvik-

le løbet. Det kommer trods alt 
alle til gavn, at man står til rå-
dighed,« siger han.

Samtidig tror Holger Tox-
vig, at det hjalp at være ude i 
god tid.

»Der vil altid være nogen, 
der er forhindrede på grund 
af fødselsdage eller andre pla-
ner. Men selv om man skal 
sætte aftenen af til det, er det 
ikke nogen stor opgave at stå 
et par timer for at vise vej,« si-
ger han.

Frivillige kom på venteliste
Der var ingen problemer med at skaffe hjælpere til Byløbet - tværtimod.

Det var ikke noget problem for Lemvig Løbeklub at finde frivillige til blandt andet at lede løberne den rette vej. 
Der var så mange, der gerne ville hjælpe til, at det var nødvendigt med en venteliste. Foto: Mads Krabbe

LEMVIG: I Byløbets tidlige historie var Peder Troldborg nær-
mest fast gæst øverst på sejrsskamlen. Den tidligere mester-
løber, der blandt andet har vundet flere danske mesterskaber 
på 3000 meter forhindring samt 10.000 meter, var for en aften 
vendt tilbage til Lemvig, hvor han stammer fra.

Og selv om han har rundet de 52 år har han ikke glemt 
kunsten at løbe hurtigt. Han blev nummer fem på den kor-
te rute i tiden 19.10 minutter. Han måtte dog se sig slået med 
20 sekunder af sønnen Jonatan, der endte som nummer fire.      

Borgmester som starter og løber
LEMVIG: Iført kommunens grønne trøje nåede borgmester 
Erik Flyvholm at sende feltet afsted inden han hoppede ned 
fra podiet for selv at løbe de 5,3 kilometer. Det gjorde han i 
tiden 29,33 minutter, og det var nok til at give ham en place-
ring som nummer 480 af de 1707 løbere, der gennemførte den 
korte rute.

Ud over borgmesteren blev partifællerne Steffen Damsga-
ard og Jørgen Nørby set i startfeltet. De gennemførte også den 
korte rute i henholdsvis 28.31 minutter og 43.15 minutter.

Kendisser i løbesko
LEMVIG: Flere kendte ansigter var med i startfeltet til årets By-
løb. På den lange rute boltrede Tørfisk-musikeren Bent Bro sig. 
Han brugte 46.31 minutter om de 8,8 kilometer og det rakte 
til en placering som nummer 99.

På den korte rute var den tidligere Lemvig-Thyborøn-spil-
ler Jakob Thoustrup i aktion. Han er underviser blandt andet 
på Idrætsefterskolen Lægården i Holstebro og havde spændt 
et gopro-kamera på maven, så han kunne filme eleverne. Han 
løb den korte rute på 34.11 minutter.

Gymnasiet var igen størst
LEMVIG: Endnu en gang var det Lemvig Gymnasium, der stil-
lede med det største skolehold til Byløbet. 290 elever og lærere 
stod klar på startstregen til årets løb.

Næststørste hold kom fra Nørre Nissum Efterskole, der 
havde 181 løbere med, mens Idrætsefterskolen Lægården, 
der havde debut ved Byløbet, havde samlet 169 deltagere.

HØRT OG SET VED BYLØBET

Troldborg vendte tilbage

Bent Bro fra Tørfisk med nummer 187 var blandt 
løbets kendisser. Foto: Mads Krabbe.

Jørgen Nørby var blandt de byrådsmedlem-
mer, der løb. Foto: Mads Krabbe.


