
FLOT RESULTAT TIL TOUR DE LBK 2016 

 

I søndags løb Tour de LBK af stablen. 20 deltagere (16 cyklister, 4 løbere) og ligeså mange vejvisere 

og tilskuere var taget til Skovstien i Værløse for at støtte op om LBKs sommeraktivitet for at samle 

penge ind til udvikling af klubbens træning- og klubmiljø. Forud lå et stort arbejde med at skaffe 

sponsorater blandt familie, bekendte, virksomheder mm. – enten ved et sponsorat pr. km man 

nåede at cykle/løbe på 1 time eller et fast donationsbeløb.  

Nu er regnskabet gjort op, og vi kan glædeligt fortælle, at det er lykkedes at indsamle 43.000 kr.! 

Der skal lyde en meget stor tak til alle, der støttede op om arrangementet på den ene eller anden 

måde. En ekstra tak til de mange sponsorer, der har støttet LBK – her kan vi blandt andet nævne 

følgende virksomheder: Alun.dk, X3MGolf, Gott-It, Askøe Consulting ApS, Fru Hurup, House of Hair 

& Beauty, Transocean, Restaurant Aji, Mind Your Body, Icare Massage, Royal Bagel, Demeter, 

Rema1000 Gammelmosevej, Nordisk Film Biografer v. Jan Petersen.  

 

Der skal også lyde en stor tak til fotografen Casper Hincheli, der tog en masse skarpe billeder til 

arrangementet. Der kommer et Tour de LBK-album på Facebook senere på ugen  

 

  



Præmievinderne 

U9-U11 De fire U9-U11 spillere Marius og Isak Ullerslev, Joel Arvedsen og Oscar Hougaard 

knoklede løs til Tour de LBK. Som tak for deres indsats modtog de alle et diplom samt et gavekort 

til doubletræning med henholdsvis U15-spillerne Josephine Holst/Anna Engelhardt og U17-

drengene Oliver Hey/Mads Jørgensen.  

U13 I U13 kørte Philip Hey, Lucas Dittmer og Andreas Hougaard. Her var det sidstnævnte der kørte 

længst. Han skal derfor en tur i badmintonmanegen med Oskar Hagen, som nok skal sørge for, at 

Andreas endnu engang får sved på panden. 

U15 og U17/19 For U15s vedkommende blev det desværre et tidligt farvel til Peter Torp, som 

punkterede lige inden start og endte som tilskuer i stedet. Derfor var der aldrig tvivl om udfaldet, 

hvor Magnus Hede – trods et styrt – endte med at køre længst i årgangen. Trods to kombattanter i 

U17/19, blev det også en klar sejr til Oskar Hagen, da Oliver Heys kæde røg kort inde i løbet. Både 

Magnus og Oliver modtag et gavekort på 250 kr. fra Nordisk Film. Tak til LBK-spiller Jan Petersen 

for at sponsorere gavekortene.  

Senior og 40+ Hos seniorerne fik Toke revanche for sidste års punktering på 1. runde. Han 

genvandt således Tour de LBK efter et års fravær på podiet. I spurten slog han Henrik Askøe som 

trods en noget ældre dåbsattest, pressede Toke til det yderste. Henrik vandt således 40+ rækken, 

hvor en goodie-bag fra Fru Hurup var dagens præmie. Toke skal en tur på massagebriksen hos 

Icare Massage.  

I seniorrækken var løbets eneste kvindelige deltagere (hvis man ser bort fra Andreas Hougaards 

søndagsudflugt med sønnen Oskar) til start. Kathrine Hagen var de fleste år været fast inventar til 

Tour de LBK, og det var derfor velfortjente præmier, der blev overrask på trods af manglende 

konkurrence. Kathrine modtog for mangeårig Tour de LBK-indsats en behandling hos Mind Your 

Body samt en beauty-treatment hos House of Hair & Beauty på Lyngby Hovedgade.  



 

 

Øvrige præmier 

Ud over vinderne i de respektive årgange blev der uddelt præmier til ”flest sponsorer” og dem, der 

kørte flest penge ind til klubben. U11-spiller Oscar Hougaard havde haft godt gang i sine kontakter 

de seneste måneder og kunne bryste sig af at have samlet hele 25 (!) sponsorer til Tour de LBK. 

Det udløste over 4000 kr. til LBK og et gavekort til Transocean Sport på 500 kr. til Oscar.  

Oscars indsamling var rigtig flot, men der var faktisk adskillige deltagere, der samlede endnu mere 

ind. De tre, der kørte flest penge ind til LBK blev Toke Hougaard, Lars Gottlieb og Thomas Blok. 

Som tak for deres flotte indsats modtog de henholdsvis et gavekort til Restaurant Aji, en goodie-

bag fra Fru Hurup og et gavekort til Icare Massage.  



 

 

Løbekvartet til start 

Tour de LBKs første – men nok ikke sidste – løbehold: Frederik Greisen, Lars Klintrup, Albert 

Navarro og Michael Svejsø. Drengene løb intervaller af 250 m og nåede sammen op på 

imponerende 20,75 km! 



 

 

Private bidrag 

Andreas Konradsen, Oliver Hey, Philip Hey, Helen Mathiasen, Helen Holmgaard, Birger Hey, Jack 

Hey, Kristina Hey, Johan Hede, Marcus Rindshøj, Josephine Holst, Troels Elting, Mette Elting, Jacob 

og Pernille + bedsteforældre Hougaard, Annelise Dittmer, Kenni Hansen, Lotte Hansen, Ida, 

William, Lea, Gustav, Bodul Thusgaard, Jeppe Hougaard, Toke Hougaard, Lise-Lotte Olsen, Claus 

Emmeche, Albert Navarro, Andrea Hougaard, Casper Wiklund, Adam Wilhjelm, Jonathan Greisen, 

Asger Elting, Frederik Greisen, Raphael Kongsvig, Mads Konrad, Oskar Hagen, Gustav Pedersen, 

Alexander Ulrich, Jørgen Jepsen, Hans-Henrik Eigtved, Morten Sikjær, Niels Lillelund, Camilla 

Jørgensen, Sebastian Hejrskov, Johannes Dyerberg, Julie Nielsen, Camilla Andreasen, Fam. 

Jespersen, Peter Arvedsen, Lena, Bertram & Anna Engelhardt, Claus Stig, Ulrik Hede, Mathilde & 

Magnus Kongshammer, Fam. Tot Harboe, Henrik Friis, Henrik Østdal, Laura Skyum, Kathrine 

Hagen, Annette Rasmussen, Fam. Ullerslev, Nicolai Juulsager, Thomas Blok, Lisbeth Sehested, 

Jacob Thygesen, Lene Wiklund, Thomas Wiklund, Henning Jørgensen, Fam. Paludan, Lene Blok, 

Fam. Hvid Nielsen. 

 

Tour de LBK var sæsonens sidste LBK-arrangement. Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie, som 

er lige på trapperne. Vi glæder os til en ny spændende og succesfuld sæson i LBK til august. Og så 

håber vi at se endnu flere deltagere og supportere til Tour de LBK i 2016. 

 

GOD SOMMER!    

 



 

 

 


