
 
 
 

Referat bestyrelsesmøde Snik 
 
Dato: 11. maj 2021 
 
Deltagere: Frank Moesgaard, Erik Lund Lauridsen, Klaus Kristiansen & Julie Secher 
Afbud: Jacob Jensen og Niels Kristensen 
 
  

1. Nyt fra udvalgene 
Løbsudvalget:  

 Info. vedr. afvikling af G-DGH. 
Genåbningsplan af 6. maj 2021 fra kulturministeriet er baggrund for G-DGH 
afviklingsplan. 
Udgangspunktet er SNIKs ansvar for løberne fra de kommer, til de går igen.  
Myndighederne har fået vores planer bla. LTK og politi. En polititilladelse giver adgang 
til hjemmeværnet m.fl. Vi afventer svar ifht. myndighedernes ressourcer og 
behjælpsomhed for vores afvikling. Politiet har meldt positivt tilbage (17.05.2021) både 
ifht. til gennemførsel og nedenstående sundhedsplan. 
Sundhedsplan for G-DGH er udarbejdet ud fra sidste års skabelon (der er ikke lavet en 
ny fra kulturministeriet). Denne kan ændre sig igen 14. juni, når der forventeligt er nye 
udmeldinger fra kultur/sundhedsministeriet. 
Messe og expo er ikke muligt at afvikle, da der ifølge myndighedernes vejledning ikke 
må være boder med salg og lign.  
SNIK har fået lov til at bruge størstedelen af Kulturtorvet, her vil start nr. udlevering og 
værdiopbevaring være placeret. 
Start nr. udlevering og værdiopbevaring vil kun være mulig ved personligt fremmøde i 
zoneopdeling (A-Å) ifht. løbernes forventede sluttider. Coronapas/test tjekkes ved 
udlevering af start nr. Startnummeret har fortrykt et bogstav (jf. zoneopdelingen) og 
med farve samt løberens navn. Zoneinddelingen er det fremtrædende på 
startnummeret. Løberne bliver adskilt i zoner og kan ikke gå ind i andre zoner end den 
de har fået tildelt. Fartholderne for hver zone bliver i denne del af løbets afviklingen 
gatekeepers. Det forventes maks. 150 løbere i hver zone. (Vi håber på der ændres til 
300). 
18 grupper til ½ maraton og 2 til 10 km.  
 
Stævnespeaker er Kurt Vang-Jensen, der også skal sikre, at løberne bevæger sig hurtigt 
væk fra mål området. Der bliver ingen ’on the spot’ fejring af 1-2-3 pladserne. Der er 
ikke forplejning eller udlevering af medaljer. Løberne skal guides væk og op af Lyngby 
Hovedgade, hvor der vil være opstillede borde, hvorpå der står 3000 poser pakket med 
følgende indhold: Medaljer, frugt og vand og evt. noget merchandise fra Gensidige. 
Løberne tager en pose på bordet og bevæger sig væk fra området.  



 
 

 
Starten går fra Kanalvej mod Toftebæksvej.  
Målet er på Lyngbyhovedgade i krydset ved Toftebæksvej. 
 
Der bliver væskedepoter på ruten, men kun med vand i flasker, der står klar. Ingen 
energidrik men evt gel/bar indpakket. Oprydningshold er arrangeret til hele ruten. 
Alle der arbejder i Lyngby får mundbind og der opstilles håndsprit. 
 

 SponsorOptimizer rapport viser, at kendskabsgraden er mindre på G-DGH end dem vi 
bliver sammenlignet med (de fem største løb i DK). De der kender G-DGH har vist stor 
interesse for komme igen og det er primært den yngre målgruppe. G-DGH er 
kendetegnet ved målrettet, eksklusive, begejstret, inspirerende og seriøse. Klaus vil på 
GF gennemgå dele af rapporten for klubbens medlemmer. Bestyrelsen er enige om at 
vores rating er god og der er mange positive perspektiver, vi kan arbejder videre med i 
samarbejde med vores sponsorer. 

 G-DGH hjemmeside. Der er pr. 1.300 tilmeldte. Tallet forventes at eksplodere, når vi 
kan melde helt klart ud, at vi gennemfører. Gensidige har lovet at hjælpe med 
markedsføringen. 

 Disciplinlederne indkaldes til møde, hvis løbet falder endeligt på plads.   
 

 Traffic officials førstehjælp kursus skal have genopfriske. Frank undersøger og finder en 
løsning. 

 
Trænerudvalget: 

 G-DGH fællestræning er startet godt. 
 Trænerweekend 5-6. september 2021. 

 
2. Generalforsamling og afslutningshjælpersommerfest 26. juni 2021. 

 Afvikling GF – Indendørs må være 100 pers. til denne dato.  
Plan: 
Kl. 10:00 Sommer-løb med 6-tur 

Omklædning på Rundforbi/hjemme 
Kl. 14.00 GF indenfor 
Kl. 16.00 Sommerfest på stadion (ude/inde) 
 

3. Rundforbi status – punktet udgik. 
 

4. Evt.  
Golden Days løb (11.09.21) bidrager SNIK med speaker, fartholdere mfl. maks. 10-15 af 
klubbens medlemmer bliver involveret.  

 
 


