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Nyhedsbrev februar 2014 

 
 
Hej alle – hermed årets første nyhedsbrev. 
 
Standerhejsning og generalforsamling, lørdag den 8/2 
Klubben har afholdt standerhejsning og efterfølgende generalforsamling. 
På valg var Laila Zielke og Morten Ohrt. Laila og Morten ønskede ikke genvalg. 
Dog har Morten lovet at bistå gruppen med løbskoordinatorer. 
 

Jette Axelsen og  Pia Rønn Larsen blev valgt til bestyrelsen. 
Jesper Larsen og Peter W. Olesen blev valgt som suppleanter. 
Stor tak til Laila og Morten for en kæmpe indsats gennem mange år!  
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen, inkl. suppleanter, sig således: 
 
Rikke Vandsted, formand 

Jette Axelsen,  næstformand og aktivitetskoordinator 
Charlotte Jeppesen, kasserer 
Jens Baggesen , sekretær og løbskoordinator 
Pian Rønn Larsen, aktivitetskoordinator 
Peter W. Olsen, løbskoordinatormedhjælper 
Jesper Larsen, løbskoordinatormedhjælper 
 

Kontingentstigning  
Kontingenten er steget for voksen medlemmer fra kr. 250,- til kr. 300,- 
 
Begynderhold 
Begynderholdene vil starte op onsdag d. 19/3 kl 17.15 sammen med klubbens 
nuværende medlemmer. Herefter vil vi dele nybegynderne op i de grupper som 
svarer til deres ambitioner. 

Grundholdene vil som noget nyt følge klubbens træningstider, både mandag, 
onsdag og lørdag, dette med tovholdere alle dagene indtil ca. 1/6 2014.  
 
 
Træningstider – fra Tornby fra mandag den 10/3 
Foråret står snart for døren og dermed er det tid at flytte mandagstræningen til 
Tornby. 
Det sker fra mandag den 10/3 kl. 17.30 til mandag d. 13/10 kl 17.30– hvor 
vi mødes ved P-pladsen ved Munchs, Tornby Strand. 
Træningstider er herefter: 
 
Man kl. 17.30 fra p-plads ved Munchs, Tornby 
Ons kl. 17.30 fra Hir. Idrætscenter 
Lør kl. 11.00 fra Hir. Idrætscenter 
 

 
 



 

 
FYRLØBET 2014- NYT ! 
Lørdag  d. 12/4 2014 kl 11.00 vil vi afholde klubbens nye karruselløb, som er 
navngivet Fyrløbet! Vi har måtte konstatere, at Skiveren løbet ikke har trukket 
tilstrækkeligt med løbere.  
Bestyrelsen har derfor enstemmigt vedtaget, at Skiveren løbet ikke vil blive 

afholdt i 2014. 
Fyrløbet vil have Fyret som startsted og der vil,  som vi plejer på denne årstid, få 
serveret dejlig suppe efter løbet. Dog vil løbet kun i år blive afholdt som klubløb 
og vil vil derefter lave en evaluering af fremtiden for dette løb. Der vil inden 
længe komme yderligere info omkring ruter osv. 
 
 
Andre aktiviteter – sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

 
Grill komsammen efter løb – lør.d 24/5 
Morgenløb fra Munchs i Tornby – lør. 16/8 kl 09.00 
Havstrygerløbet 2014 – lør. 18/10 
Havstrygernes årsfest – fre. 21/11 kl. 18.30 
 
 

 
Vi ønsker alle et godt løbeforår  
og ser frem til mange fornøjelige løbeture, gode arrangementer og hyggeligt 
samvær også i 2014. 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Rikke Vandsted 


