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Til Havstrygerne  

 

Så er november lige rundt hjørnet, og der er jo stadig nogle som løber 

med korte bukser. 

Dette efterår kan vi vist roligt kalde for værende et af de varmeste 

længe. Tilslutningen til træningen er i top- og vinterruterne er igen 

blevet indviede.  

 

 

Havstrygerløbet 2014. 

Igen har vi afholdt Havstrygerløbet med succes. 321 deltagere var mødt 

op på dagen. Vejret var perfekt løbevejr. Selvom Nordjylland stod under 

vand var vore ruter perfekte. Vores nye 11 km rute blev en succes. Kage 

bordet bugnede som sædvanlig, og her blev der gået til den. Stor ros fra 

deltagerne til kagebordet. 

Formanden var så ivrig i år , at hun syntes, hun ville sende folk afsted i 
en fart  Håber de fleste tog det med et smil! 

I år stod 53 frivillige til rådighed på denne dag og dette gjorde jo, at 

deltagerne fik den bedste service før, under og efter løbet. Endnu engang 

skal der lyde et stort tak jer alle.  

Stor tak skal der lyde til Hirtshals Skole, Sportsmaster og Spar Nord 

fonden for lokaler, gaver og portal.  

Vi glæde os allerede til 2015 

 

 

Natløb 

Efter nogle år hvor der ikke er blevet gennemført natløb, har Johnny 

Jensen nu været så frisk at lave en rute. Dette vil være 

Fredag d. 14/11 2014 kl 1900 fra Russerbakkevej – Plantørboligen- husk 

varmt tøj og pandelampe. Der vil være en kop varm suppe efter løbet! 

Tilmelding til undertegnede eller på Facebook 

 

 

 

Årsfesten- 21/11 2014 kl 1830 

Så er der åben for tilmelding til årsfesten. Som sædvanligt skal vi hygge 

med god mad og drikke ad libitum, der skal danses limbo, ligesom Årets 

Havstryger skal afsløres. Festen foregår på Hirtshals Stadion, 

Søndergade. Pris; kr. 100,- pr. medlem. Kr. 200,- pr. ledsager.  Tilmelding 

på SMS til Jette Axelsen; 2423 0287 eller på Facebook. Deadline for 

tilmelding er 16. november. En fest man ikke vil være foruden!!   

 



 

 

Generalforsamling lørdag den 7. februar 2015.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 7. februar 2015, hvor 

Løbeklubben Havstrygerne vil afholde generalforsamling samt 

standerhejsning i Hirtshals Idrætscenter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

www.havstrygerne.dk 

Husk at du altid kan tjekke vores  hjemmeside for diverse nyheder og info. 

www.havstrygerne.dk 

og vi er også på Facebook 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Rikke Vandsted 

formand 
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