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Nu også løbe-event på Strynø
LØRDAG DEN 6.
AUGUST: Løb på
�ere distancer - også
maraton
AF MICHAEL THORBJØRNSEN

STRYNØ: ”Nu skal Strynø

ikke længere stå tilbage for Ærø,
Samsø, Anholt, Endelave og andre øer. Strynø skal have sit eget
løbearrangement, der kan være
med til at markedsføre Strynø”.
Det var Lars Svaneberg Tuxen’s
første indskydelse, da han sammen med familien �yttede til
Strynø i november måned sidste år.
- Som nytil�ytter ville man
gerne vise, at man ønsker at bidrage positivt til øens fremtid.
Men når man ikke er udpræget
handy modsat mange af de andre strynboer , så måtte jeg �nde
på noget andet at bidrage med.
Da jeg selv har løbet maratonløb
havde jeg til gengæld masser af
løbesko, og det var derfor naturligt at se i den retning, fortæller
Lars Svaneberg Tuxen.

Fem kvadratkilometer
= maraton distance!
Der var ikke langt fra tanke til
handling. Claus Andersen, der
ligeledes bor på Strynø blev indviet i ideen og de første mulige
ruter blev udtænkt og tegnet ind
på et kort over Strynø.
- Vi var begge to overbevist om
at det i al ubeskedenhed var en
sjov historie, at nogen agtede at
planlægge et løbearrangement
på en ø, der kun er 2 x 3 km og
at der derfor nok skulle komme

nok med tilmeldinger til arrangementet, fortsætter Lars Svaneberg Tuxen.
Strynø er med sine ca. fem
kvadratkilometer en lille ø og
det ville derfor være naturligt
at lave et løbearrangement med
korte løbedistancer.
Men Lars SvanebergTuxen og
Claus Andersen var enige om at
forventningerne skulle udfordres for at ska�e omtale og interesse, så det blev derfor hurtigt
besluttet, at ”Strynø Løbe Event
2011”, som løbearrangementet
hedder, udover 2 km børneløb
og en rute på otte kilometer også
skulle omfatte halvmaraton og
maraton.

Opbakning hos
strynboerne
Før at planlægningen kunne
komme videre, var det afgørende at få de lokale strynboers
opbakning, da Strynø Løbe
Event 2011 vil komme til at påvirke øen, i dagene op til og den
6. august hvor løbet afvikles. I
særdeleshed var det afgørende at
indhente tilladelse hos ejerne af
de matrikler til at løbe på deres
matrikler, som løberuterne tænkes afviklet på, da projektet ellers
ikke kunne realiseres
Desuden blev der afholdt info-møde på Strynø skole, hvor
de lokale erhvervsdrivende og
øens øvrige interesserede var
inviteret. Her blev der orienteret om Strynø Løbe Event, om
hvordan de erhvervsdrivende
kan få noget ud af arrangementet og i hvilket omfang løbsledelsen ville have brug for deres
frivillige arbejdskraft.
- Engagementet hos såvel

matrikel ejere som fremmødte
ved info-mødet oversteg langt
vores forventninger. Alle matrikel ejere gav uden tøven deres
tilladelse samt et held og lykke
med på vejen og deltagerne ved
info-mødet kom med masser af
gode ideer og stillede sig til rådighed som frivillig arbejdskraft
på løbsdagen, fortæller Lars Svaneberg Tuxen.

Engagement gør det
ikke alene
Men engagement hos strynboerne gør det jo ikke alene, der
skal jo også etableres opmærkning af ruter, depoter, tidtagning, forplejning, præmier
m.m.
- For at kunne fastlægge dette
nogenlunde præcist således at
troværdigt løbsbudget kunne
udarbejdes, valgte vi at udvide
løbsledelsen med en ultraløber
fra Odense, �omas Steenberg
(LeBleu), der selv har stor erfaring med at arrangere løb,
herunder hvad det �ndes af
udbydere af tidtagningsudstyr,
hvordan man bedst opmærker
løberuter, hvad der skal være af
forplejning m.m., oplyser Lars
Svaneberg Tuxen.
Med udgangspunktet i løbsbudgettet og en detaljeret beskrivelse af løbet, begyndte arbejdet med at ska�e sponsorater.
Glæden var stor i løbsledelsen,
da marketingchef Peter Bang fra
Svendborg Sparekasse oplyste,
at de var begejstrede for ideen og
at Fonden for Svendborg Sparekasse derfor gerne villige støtte
med 10.000 kr.
- Takket være deres økonomiske sponsorat var det nu ikke

længere et spørgsmål om, men
når Strynø Løbe Event skulle
løbe af stablen, siger Lars Svaneberg Tuxen.
Sidenhen er det desuden lykkedes at få lokale erhvervsdrivende fra Strynø, Svendborg og
Rudkøbing med på at sponsere
præmier, udstyr til opmærkning
af løberuter m.v..

Tilmeldingen går
forrygende
Tilmeldingen går forrygende.
Strynø Løbe Event har allerede
modtaget tilmeldinger, som fordeler sig på alle distancer og på
alle niveauer lige fra begynder til
meget erfarne løbere.
Mange strynboer, der ikke
tidligere dyrkede løbesporten,
har f.eks. taget Strynø Løbe
event til sig og ses nu løbende på
Strynøs små veje. I den mere erfarne ende i maraton distancen
er der tilmeldinger fra adskillige
mandlige løbere, der alle har
løbet mere end 200 maratons.
HeriblandtTor Rønnow, der for
nylig har udgivet bogen ”Elsk at
løbe” sammen med Overlæge
Bente Klarlund Pedersen fra
Rigshospitalet. Frederik Lassen
har gennemført �ere ironman,
cyklet på tværs af amerika, �omas Steenberg har gennemført
Transalpine-Run (310 km fordelt på 8 dage i deTyske, Østrigske og Italienske alper) og AnneDorthe Mahato, der har løbet
24 timers løb. Så man må sige,
at Strynø Løbe Event allerede nu
har formået at appellere bredt.
- Når vi sammenligner os med
lignede ø-løb, så er vores antal
tilmeldte allerede over deres debut niveau, men vi vil naturligvis

★ Lars Svaneberg Tuxen og familie er selv ved at varme op til den store
løbe-event på Skarø den 6. august.
meget gerne have �ere tilmeldte.
Interesserede løbere kan læse
mere om løbet ligesom de kan
tilmelde sig tilmelde sig på www.
strynoe.dk, udtaler Lars Svaneberg Tuxen.
Løbsledelsen har som erklæret mål at sikre, at Strynø Løbe
Event bliver et løbsarrangement,
som appellerer bredt til både

rutinerede løbere, motionister
og deres medrejsende familier
ligesom det er et erklæret mål
at give løberne og familierne
en ”helhedsoplevelse”, der udover løbet, strækker sig over en
weekend, præget af smuk natur,
ro og god mad og drikke på programmet.

