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Beringsstafetten samler kolleger og børn i Bygholm Park:

Den løbende firmafest 

3400 deltagere var med,  da den 12. udgave af Beringsstafetten løb af stablen tirsdag aften med en stemning, der emmede af velkendt hygge.  Foto: Søren e. AlwAn

En skovningsmaskine  blev i går sat på arbejde. Foto: lArS Juul 

BJERRE - I løbet af det næste år  
bliver ca. 100 35-meter høje  
egetræer fældet i Bjerre Skov. De 
står på et fem hektar stort areal, 
som Naturstyrelsen har besluttet at 

omdanne til græsningsskov, der er 
et areal med få træer, græsbund og 
græssende køer.  
 

side 18-19 

Fælder 100 gamle  
egetræer på fem hektar

spoRt - Endelig! Et jyllands-
seriehold var til at klare for 
AC Horsens, der oplevede 
en sjælden succes i aftes, da 
det gjaldt DBU Pokalen.

Folkebladet side 20

Endelig var der 
jubel i AC Horsens

hoRsEns - Trods 75 år i 
morgen befinder Leif Hede-
Nielsen sig ikke i sit otium, 
men i arbejdslivet. Han  
holder af en fast dagsrytme.

Folkebladet side 6

Leif Hede-Nielsen 
fylder 75 år
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Hvorfor deltager du i stafetten?

Maggie Rasmussen, Øster Snede:  Jeg deltager med mine  
kollegaer. Det skaber et godt fælleskab mellem os. 

Frederik Bisgaard, Hedensted:  Jeg kan godt lide at løbe, og så 
kunne jeg tage med min mor og hendes arbejde. 

Tom Søe, Østbirk:  Det er meget sjovt at være med, og så opstår 
der også lidt intern konkurrence på holdet. 

Rikke Kruse, Hovedgård:  Det er sjovt, og så er det en god  
mulighed for at være sammen med kollegaerne. 

Poul Sørensen  arbejder til daglig som radiojournalist og har derfor 
god træning i at bruge sin stemme. 

Poul Sørensen 
kunne fejre 10 års 
jubilæum som 
kommentator

HoRSenS - Mine damer og 
herrer, så er det tid til at tæl-
le ned, og I må gerne hjælpe 
mig lidt. Ti, ni, otte...

Poul Sørensens stemme 

runger ud over Bygholm 
Park i sekunderne før, de 
første løbere skrider hen 
over startlinjen. 

Sådan har det lydt til de 
seneste 10 omgange af Be-
ringsstafetten, og den hor-
sensianske radiojournalist 
kunne dermed fejre 10 års 
jubilæum til gårsdagens ar-
rangement. 

Det var dog ikke noget, 

Han er Beringsstafet 

Beringsstafetten 
samlede 3400 
deltagere i 
Bygholm Park 
tirsdag aften
HoRSenS - Tusindvis af del-
tagere krydsede målstregen, 
heppende tilskuere ydede 
moralsk opbakning fra side-
linjen, og duften af grill hang 
over parken. 

Den 12. udgave af Berings-
stafetten foregik i store 
træk, som den plejer. Og det 
var også meningen, for sta-
fetten skal være en genken-
delig og hyggelig begiven-
hed for deltagerne. 

- Vi vil gerne skabe en in-
tim og familiær stemning, 
som folk kan genkende, når 
de kommer år efter år. Det 
er blevet til en god tradition, 
forklarer Jonna Kobæk. 

Hun er - sammen med re-
sten af initiativtagerne fra 
Atletica Horsens og Horsens 
Orienteringsklub - en af ar-
rangørerne bag den årlige 
begivenhed i Bygholm Park.  

Mange løbere  
er med år efter år
At Beringsstafetten har stad-
fæstet sig som en populær 
begivenhed, ses i det stabile 
antal af deltagere, der år ef-
ter år snører løbeskoene og 
finder vej til parken. 

Ligesom sidste år talte 
deltagerlisten tirsdag aften 
3400 personer, og selvom 
der egentlig er plads til cirka 
4000, er arrangørerne godt 
tilfredse med tilslutningen. 

- Vi er meget tilfredse med 
3400 deltagere. Det stem-
mer godt overens med, hvad 
vi kan kapere i forhold til al-
le de praktiske opgaver. Og 
så er vi ekstra tilfredse, fordi 
der er så mange andre loka-
le løb, der også tiltrækker 
folk, siger Jonna Kobæk. 

Plads til alle kondital
Midt i genkendeligheden 
havde en enkelt nyhed dog 
sneget sig ind i form af en 
500 meter sprint, der var 
indlagt i den 2,65 km lange 
løberute. 

- Vi er jo alligevel nødt til 
at forny os en lille smule ind 

imellem, smiler Jonna Ko-
bæk. 

Om løberne satte farten 
og pulsen op på de 500 me-
ter, var dog helt op til dem 
selv. Beringsstafetten skal 
nemlig være et sted, hvor 
alle kan være med. 

- Vores walkrute er blevet 
meget populær, netop fordi 
alle kan være med, fortæller 
Jonna Kobæk om den fem 
km lange gårute, som 200 
deltog i. 

Årets stafet tiltrak også lø-
bere af en mindre støbning. 
125 børn deltog, da starten 
gik til børnestafetten kl. 18, 

en halv time før det blev de 
voksnes tur. 

- Det er dejligt, at der er så 
mange børn, der deltager, 
for det er vigtigt, at vi får 
dem med ud og dyrke noget 
motion, siger Jonna Kobæk. 

Roser til de frivillige
Borgmester Peter Sørensen 
(S) havde også fundet vej til 
parken for at holde en indle-
dende tale, og han havde 
mange roser at give til de fri-
villige, der får stafetten til at 
løbe rundt. 

- Jeg vil gerne rose arran-
gørerne og alle de frivillige 

ildsjæle, der ligger så mange 
timer af deres fritid, så alle 
vi andre kan få en hyggelig 
aften, lød de pæne ord fra 
borgmesteren. 

  Man kan læse resultaterne  
fra tirsdagens Beringsstafet 
på hjemmesiden  
www.beringsstafetten.dk

Løbeskoene blev  gTekst:  
Julie Povlsen
jupo@hsfo.dk

Foto:  
Søren E. Alwan
sa@hsfo.dk
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tens stemme 

De løb meD  
førsteplaDserne
Vinderne af Beringsstafetten 
bliver fundet af fra holdenes 
samlede tid, der fordelte sig i tre 
kategorier: 

 n Kvindeholdene:  Seriøs og 
Specifik Træning Damer 1 med 
en samlet tid på 52 minutter og 
52 sekunder. 

 n Herrerholdene:  Seriøs og 
Specifik Træning Herrer 1 med 
en samlet tid på 41 minutter og 
14 sekunder. 

 n Mixholdene:  Seriøs og  
Specifik Træning Mix 1 med en 
samlet tid på 44 minutter og  
otte sekunder. 

 n Walkholdene:  REMA 2 Go 
med en samlet tid på  
39  minutter og 36 sekunder. 

han gjorde et nummer ud af. 
I stedet brugte han sin tid på 
at kommentere stafetten, 
hvilket han over årene har 
fået god erfaring med. 

- Jeg giver selvfølgelig en 
masse praktiske informatio-
ner, og indimellem husker 
jeg da også at nævne vores 
sponsorer, siger Poul Søren-
sen med et smil. 

Praktiske informationer 

var der nok af til stafetten, 
hvor både bilnøgler og børn 
blev væk og kunne afhentes 
i det høje kommentatortårn 
ved startlinjen. 

Men humoren og gejsten 
skal også være med, forkla-
rer jubilaren. 

- Jeg prøver at fange situa-
tionerne og skabe en god 
stemning, og hvis der er no-
gen, jeg kan drille lidt, gør 

jeg også gerne det, fortæller 
han. 

Poul Sørensens stemme 
var i gang allerede før star-
ten kl. 18, og indtil de sidste 
præmier var overrakt om-
kring kl. 20.30. 

- Så jeg skal altid huske at 
have vand med op i tårnet, 
smiler den garvede kom-
mentator. 

”Vi vil gerne  
skabe en intim og 
familiær stemning, 
som folk kan  
genkende, når  
de kommer år  
efter år.”

Jonna koBæk

v  genforenet

Deltagerne løb i hold  med en 
mand eller kvinde på banen ad 
gangen. Holdene kan stille op 
som rene mandehold og  
kvindehold eller med et mix  
af begge køn. 

beringsstafetten skal være  en hyggelig aften, hvor alle kan være 
med. Sådan lød arrangørernes mission, før den 12. udgave løb af 
stablen, og med 3400 deltagere i alle størrelser blev de indfriet.

efter at have tilbagelagt 2,65 km,  nåede deltagerne i mål og  
kunne overdrage stafetten til den næste holdkammerat. Indeni 
sidder en gps, der måler løberens nøjagtige tid.  

horsens - Mange af de 
hold, der deltager i Berings-
stafetten, er blevet dannet 
på forskellige arbejdsplad-
ser i og omkring Horsens 
som en chance for at lave 
noget fællesskab med kolle-
gaerne. 

Ingen viste dog fanen me-
re end Horsens Kommune, 
som deltog med hele 160 
hold. Den store arbejds-
plads havde ikke fået lokket 
den øverste chef, borgme-

ster Peter Sørensen (S), i lø-
beskoene, men han var glad 
for den store tilslutning. 

- Det er virkelig noget, der 
er blevet talt meget om i den  
seneste uge. Der er nærmest 
nogle, der har trænet ude på 
gangene, lød det med et smil 
fra borgmesteren. 

De kommunale hold løb 
dog ikke med sejren, men 
måtte i stedet nøjes med op-
levelsen og det hyggelige 
samvær. 

kommunen  
viste fanen

stafettens hold  kæmpede sig gennem stisystemerne  
i Bygholm Park, nogle mere stakåndede end andre. 

selvom beringsstafetten spiller  på genkendeligheden, var der  
alligevel plads til lidt fornyelse i form af en 500 meter lang sprint, 
der var indlagt i ruten. 

125 børn deltog i  den børnevenlige udgave af stafetten. Sidste år 
var 101 børn med på banen. 


