Bagsværd Atletik Club besøger venskabsbyen
Neubrandenburg - 2018.
Igen i år gik turen til Gladsaxes venskabsby Neubrandenburg, hvor løbere fra
Bagsværd Atletik Club deltog i det årlige løb - Tollenseseelauf.
Løbet blev afholdt for 28. gang og afviklet lørdag den 16. juni af den lokale
løbeklub VS TURBINE. Et godt og veltilrettelagt løb, hvor der var mulighed for
at deltage i 10 km motionsløb, Marathon løb og Marathon stafetløb.
Med tilskud fra Gladsaxe Kommune deltog Bagsværd Atletik Club med 17
løbere i 10 km motionsløbet.

Fra venstre: Lene Høst, Anne-Mette Guldberg, Marianne Jensen, Lennart Pedersen, Benedikte
Neergaard Andersen, Allan Glottrup, Linda Lindberg, Jeppe Vørre, Jens Jensen, Carsten
Stendal, Jan Johannesen, Lise Thurmann, Carsten Ringive, Kim Larsen og Ove Nysom, samt
Anders Gerhardt og turleder/ træner Henrik Eiersholt (fotograferne)

Motionsløbet på 10 km var tilrettelagt langs Tollensesee i et meget smukt og
let kuperet terræn med en skøn udsigt over søen. Der var ca. 800 deltagere,
heraf også deltagere fra venskabsklubber fra Frankrig, Rusland, Italien,
Tyskland og Polen.

Bagsværdløberne klarede sig fint, og det blev til ikke mindre end 5 placeringer.

Fra venstre: Lise Thurman K55–1. plads, Linda Lindberg K60–1. plads, Kim Larsen M65–2.
plads, Ove Nysom M75–2. plads, Carsten Ringive M60–3. plads

Weekenden bød også på hyggeligt samvær med de øvrige løbere og gode
kluboplevelser og klubsamvær i Neubrandenburg – en meget spændende by,
der ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i det gamle Østtyskland, 130
km fra Rostock. Byens historie går tilbage til 1200 tallet og den indre bydel er
omkranses af en meget velbevaret gammel bymur – byen er absolut et besøg
værd – og klubben ser frem til at deltage igen til næste år.
Ønsker du at høre mere om turen, kan du kontakte turleder og træner Henrik
Eiersholt på mailadresse: eiersholt@mail.dk

Venlig hilsen
Carsten Ringive
Mailadresse: carsten@ringive.com
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