Kilen Rundt 2022
Efter 2 år i dvale p.g.a. coronaen var det meget spændende at få gang i motionsløbet Kilen Rundt.
Klubben AK Kilen fejrer i år 40 års jubilæum, og Kilen Rundt er et løb, der næsten har været afviklet i alle
årene.
Det startede som et løb rundt om Kilen på en lørdag i maj, hvor der bl.a. blev løbet 17 km.
Da det efterhånden kneb med at samle deltagere, fik klubben den idé at afvikle det en hverdagsaften, den
tredje tirsdag i maj, hvilket igennem årene har været en stor succes. Et år havde klubben 1500 tilmeldinger.
Formålet med løbet har altid været at lave et godt motionsløb, hvor alle, uanset niveau kan deltage.
De 10 km kan løbes og på 5 km ruten kan man vælge, om man vil gå eller løbe.
Startgebyret på kun 30 kr. for deltagende børn, gør det muligt for alle familier at sende deres børn med til
denne motionsfest, hvor deltagerne møder musik på ruten leveret af lokale musikere bl.a. fra DUI og Struer
Jernbaneorkester.
Klubben var meget spændt på, hvor mange deltagere, der ville blive i år.
Det var derfor med stor glæde, at næsten 400 havde tilmeldt sig og klubbens ca. 50 frivillige hjælpere
kunne ånde lettet op og glæde sig over den store motionsfest.
Også i år var der en pokal til
Største skolehold, Limfjordsskolen
Største virksomhedshold, Bang & Olufsen
Lemvig løbeklub var for første gang løbets største klubhold og familien Odgaard sikrede sig hele 3 første
pladser, idet mor Louise vandt første pladsen på 5 km distancen for kvinder, datteren Hannah vandt den
hos pigerne og sønnen, Lasse vandt 10 km distancen for drengene i den suveræne tid, 35:26.
Deltagerne på holdene var både entusiastiske løbere, der ivrigt løb for at sikre sig førstepladsen, men også
motionister, som glædede sig over at mødes med familie, venner og kollegaer til en god motionstur på en
aften, hvor solen skinnede og der summede af musik og glæde overalt.
Klubben planlægger at afvikle Kilen Rundt igen næste år tirsdag d. 16. maj 2023.
Resultater kan ses her https://my.raceresult.com/189828/results
Billeder https://www.akkilen.dk/index.php/home-2/find-vej-2
Eller via Klubbens hjemmeside. Akkilen.dk.

