
BEN HUR FORÅRSBEBUDER 2014 

 
 

Er det ikke fantastisk at tænke sig, at vi allerede er godt i gang med foråret og har været det nu siden 

1. marts. Sidste år ved denne tid lå landet tynget af is og sne efter den længste og koldeste vinter i 

mange år. Det er intet mindre end et mirakel – og vi lapper det i os. 

 

Sidste år i april sendte Dansk Atletikforbund en forespørgsel ud om Ben Hur kunne stille med et 

antal hjælpere i forbindelse med at VM i ½ Marathon skulle foregå i København d. 29. marts 

2014. Vi tilmeldte 19 personer, men tænkte i vores stille sind, at det da var en vanvittig idé at lægge 

sådan et løb, mens der stadig ligger is og sne. Men hvad oplevede vi? – en forårsvenlig hovedstad 

med sol og varmegrader, der så rigeligt matcher en Sct. Hans aften. Det blev en festdag, som Annie 

har skrevet et lille referat fra. Se linket på forsiden af www.benhur.dk 

 

I det hele taget er der mange, der denne gang har budt ind med indlæg om diverse aktiviteter. Det er 

jo skønt, for det gør jo mit arbejde til en leg. 

 

Og da det er længe siden, vi har skrevet ud sidst, skal vi helt tilbage til Standerhejsningen første 

søndag i januar. Det er Store Fætter Kusine dag, hvor aktive fra både Gamle Ben og Ben Hur mødes 

i ædel kappestrid ”cindersbanen” (don’t mention the war) rundt og senere rundt om et veldækket 

morgenbord med kaffe og Gammel Dansk. Formanden holder traditionen tro sin tale, og standeren 

går til tops under behørig sang og bevågenhed. En anden tradition er den hemmelige nytårstaler, 

som Formanden suverænt alene hiver op af hatten hvert år. I år var det en litterær sværvægter, han 

havde fået fat i. Lisbet Tuxen holdt en fantastisk tale, som var helt inde at kradse ved grundpillen i 

det essentielle i det at være i en atletikklub. Hvad havde Ben Hur betydet for Lisbet og en lang 

række af kammerater sammen med hende?  Fine beskrivelser af hvordan der gennem tiden er blevet 

givet plads til heldige og mindre heldige eksistenser. En tale, som undertegnede personligt mener, 

der burde gøres plads til på lederpladsen i Dansk Idræts Forenings organ. Bedøm selv – den ligger 

til fri afbenyttelse – se linket på forsiden af  www.benhur.dk  

Tak til Lisbet! 

 

Lars Juhl Jensen har været til VM for veteraner på både 1500 og 5000 meter i Brasilien. Og så 

skal jeg lige sige, at så er vi altså heeeelt tilbage i oktober sidste år. Lars er jo klubbens alibi for 

stadig at kunne kalde os en atletikklub. Han er driftsikker – altid god for at skrabe maximum point 

sammen og dæleme om ikke han så også tog til Brasilien. Kun få irriterende millisekunder 

frarøvede ham chancen for at komme må ”prispallen”, som de siger på svensk – men 2 flotte 4’de 

pladser blev det til. Læs 1. håndsvidnets egen lange spændende beretning – se linket på forsiden af 

www.benhur.dk 
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Så skal vi til at se fremad. D. 10. maj arrangerer vi Ben Hur’s forårsvandretur. Denne gang en 

flot tur rundt Røsnæs. Det vækker minder hos mig. I 20-25 år havde jeg hurtigste tid fra Røsnæs ind 

til centrum af Kalundborg. Den blev kun slået fordi en ”knallert” af en løber i pivstorm og medvind 

blev blæst ind på en bedre tid. Hvor er verden uretfærdig. Men glæd jer til turen rundt Røsnæs – den 

er fantastisk. Jeg har ikke detaljerne her, men det bliver noget med vi mødes i Parken kl. 9:00 tiden 

og kører i private biler derop. Bestyrelsen har tænkt kreativt omkring pit stop og kaffe- kageindtag. 

Mere herom på dagen. Sidste tilmelding tirsdag den 6. maj. Se linket på forsiden af www.benhur.dk 

og meld jer til – allerede NU. 

 

 

Det samme gælder for Jægersprislejren. Den ligger i år d. 20-22 juni. Det er også en klassiker på 

linje med Paris – Roubaix. Selve lejren kan I læse om på hjemmesiden ligesom I også her kan 

tilmelde jer nu. Se linket på forsiden af www.benhur.dk 

 

I skrivende stund ved jeg at Bagkvinden bakser med at få mere at vide om Veteranholdkampene, 

hvornår og hvor de afholdes. Vi holder os afventende – og i form – godt vi har Lars Juhl med på 

holdet!! 

 

Lige nu er det kun først i april, men vi ved af erfaring, hvor hurtigt sådan et forår suser af sted og 

lige pludselig er det sommer, som igen betyder at folk fiser ud i alle verdenshjørner, i sommerhuse, 

på ferie, på indkøbsture over grænsen og hvad ved jeg og lige pludselig er det august. Hvor vil jeg 

hen med det. Jo d. 22. august bedes I sætte et kryds i kalenderen. Der håber vi på godt vejr – som 

vi plejer – for der er det klubbens 110 års fødselsdag. Der skal der grilles i Parken, vinen skal 

flyde og overdådige kager bæres frem. 

 

Tilbage står at en enig og samlet bestyrelse + bagkvinde,  

ønsker alle et fortsat godt forår, samt en endnu mere  

fantastisk sommer. 

 

Bo 
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