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regnen gav en ekstra dimension
løbsleder rolf bücking ser tilbage på et 24 timers løb præget af store mængder regn,
men også mange flotte indsamlinger til gode formål.
24 timers løbet
simon thinggaard Hjortkjær

viborg@viborgfolkeblad.dk

Viborg: 24 timers løbet blev indledt med silende regn. I løbet
af lørdagen stoppede regnen stort set ikke før sidst på aftenen. Til gengæld kunne det holde tørt stort set hele natten
og søndag formiddag.
Løbsleder Rolf Bücking erkender, at regnen har spillet en
rolle ved årets løbefest.
- Heldigvis kom regnen først, og så sluttede vi med solskin.
Vi mennesker husker det sidste, og så vil vi jo tænke, sikke en
afslutning det var. Når man så senere kommer i tanke om
regnvejret, så er det fedt at huske tilbage på, at man klarede
det på trods af vejret, siger Rolf Bücking, der er godt tilfreds
med årets løb.
- Det er klart, at regnen betyder, at vi har haft færre tilskuere
langs ruten, end vi plejer. Når det regner så meget, så sidder
man på sofaen, men det har ikke gjort så meget for løberne.
De er jo bare gået ind i teltene, hvor de har hygget sig, siger
løbslederen.

mange gode formål

Overskuddet fra 24 timers løbet går til humanitære formål.

løbsleder rolf bücking mener, at regnen, når løbet kommer på afstand, vil styrke løbernes oplevelse af at have lavet en flot
præstation. foto: Morten dueholm
Derudover har Rolf Bücking også tidligere, blandt andet i Viborg Stifts Folkeblad, opfordret de enkelte hold til at lave deres egne indsamlinger for lignende gode formål.
Løbslederen glæder sig over, at mange hold har fulgt den
opfordring i år.
- Jeg er absolut glad for at se, hvor mange hold der har samlet penge ind, siger han.
- Jeg forestiller mig, at det giver en helt anden personlig tilfredsstillelse for løberne at vide, at de løber for et godt formål.

løbsleder rolf bücking.

Det giver også en anden følelse end eksempelvis at sidde derhjemme og sende penge, fordi der er Danmarksindsamling
på tv. Her gør man selv noget aktivt, og det giver en anden
følelse. Det gør det i hvert fald for mig, siger Rolf Bücking.
Sønæs, som i år var en del af løbefesten i en ny rolle, som
eventcamp for børn, var hårdt ramt af regnvejret, men velbesøgt i de tørre perioder, fortæller Rolf Bücking.
- Sønæs er kommet for at blive, og det er jeg meget glad for,
fortæller en tilfreds løbsleder.

et hold af gode naboer
boligselskabernes Fællessekretariat deltog i 24 timers løbet med et hold bestående af
beboere fra blandt andet ellekonebakken, Vestervang og Houlkærvænget.
24 timers løbet

simon thinggaard Hjortkjær

viborg@viborgfolkeblad.dk

Viborg: Boligselskabernes
Fællessekretariat er en organisation, der arbejder for at
understøtte den sociale udvikling i prioriterede boligområder i og omkring Viborg. Fællessekretariatet arbejder eksempelvis for at
fastholde unge i uddannelsessystemet og styrke følelsen af tryghed og godt naboskab i de pågældende boligområder.
Ved 24 timers løbet har Boligselskabernes Fællessekretariat samlet et hold af både løbere og frivillige hjælpere fra boligområderne Ellekonebakken, Vestervang,

Houlkærvænget og Rødkærparken.
- Vi har et hold med 24 personer fra de afdelinger, vi arbejder i. Det er både voksne
og børn og både hjælpere og
løbere. Vi har også haft seks
beboere fra afdelingerne i
planlægningsgruppen, fortæller boligsocial medarbejder Ove Elgaard.

ringe i vandet

Det er fjerde gang, Boligselskabernes Fællessekretariat
stilller op med et hold til 24
timers løbet.
- De første gange var det
svært at motivere folk til at
være med. Men nu er flere og
flere kommet til. Det breder
sig som ringe i vandet, når
dem, der tidligere har deltaget, inviterer flere nye med,

boligsocial medarbejder ove elgaard (t.h.) gennemgår
tidsplanen for boligselskabernes fællessekretariats løbere.
siger Ove Elgaard.
Derfor var Boligselskabernes Fællessekretariats løbehold fyldt op allerede før
sommerferien. Traditionen

har bidt sig fast.

gode naboer

24 timers løbet er en begivenhed, som passer godt til

det arbejde, Boligselskabernes Fællessekretariat udfører, mener Ove Elgaard.
- Vi arbejder jo blandt andet for at styrke naboskabet
i boligområderne. Og i 24 timers løbet deltager vi for det
sociale, og for at vi skal have
det godt med hinanden og
dyrke det gode naboskab.
Også selvom deltagerne ikke
allesammen bor i de samme
opgange eller i de samme boligafdelinger, siger han.
I de boligafdelinger, hvor
Boligselskabernes Fællessekretariat arbejder, er der
stor etnisk diversitet. 24 timers løbet er en mulighed
for at gøre deltagerne mere
bekendte med en stor del af
dansk kultur, fortæller Ove
Elgaard.
- Det er en indlæring til

fritids- og foreningslivet. Vi
vil jo gerne have nogle unge
mennesker med, som kan få
en fornemmelse af, hvad det
vil sige at være med i sådan
noget. Man skal selv, uanset
om man er frivillig hjælper
eller deltager, yde en indsats, for at det bliver et godt
arrangement. Det er en del af
dansk kultur, siger han.
Lørdag aften havde en af
lejrens løbere valgt at underholde med musik, ligesom hele holdet mødtes for
at spise fælles aftensmad.
Aftensmaden var tilberedt
af kvindegruppen "Morgenfruerne" fra Houlkær.

