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Nyhedsbrev februar 2016 

 
 
Hej alle – hermed årets første nyhedsbrev. 

 

 

Standerhejsning og generalforsamling, lørdag den 6/2-16 

Klubben har afholdt standerhejsning og efterfølgende generalforsamling. 

På valg var Pia Rønn Larsen og Jette Axelsen. Pia ønskede ikke genvalg.  

 

 

 

Jette Axelsen blev genvalgt som kasserer 

Jesper Larsen blev valgt ind som bestyrelsesmedlem 

Jane Løth blev valgt som suppleant 

Peter W. Olesen blev genvalgt som suppleant. 

Stor tak til Pia for en kæmpe indsats gennem en del år!  

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen, inkl. suppleanter, sig således: 

 

Rikke Vandsted, formand 

Lars Hansen, næstformand, træner og løbskoordinator 

Jette Axelsen, kasserer 

Leon Vinther , sekretær 

Jesper Larsen,  løbskoordinator 

Peter W. Olsen, suppleant samt løbskoordinatormedhjælper 

Jane Løth, suppleant 

 

 

Kontingent 

 
Kontingent Løbeklubben Havstrygerne for 2016 

 

Beløbet er 300 kr. for Voksne 

50 kr. for Børn 

50 kr. for Passivt medlemskab 

Du skal indbetale beløbet til konto nr. 9067-1520130272 og HUSK a  påføre dit 

navn – DET ER VIGTIGT 

 

Beløbet skal indbetales inden 1/3 2016 

 

Kontingent følger kalenderåret 

 

Spørgsmål angående kontingent bedes stiles til Jette Axelsen (jong@live.dk) 
 

 
 

mailto:jong@live.dk


 

 

Begynderhold 

Begynderholdene vil starte op Mandag 7/3-2016 kl 17.00 sammen med klubbens 

nuværende medlemmer. Herefter vil vi dele nybegynderne op i de grupper som 

svarer til deres ambitioner. 

Lars Hansen og repræsentanter fra bestyrelsen vil tage imod de nye. 

 

 

Træningstider – fra Tornby  

Foråret står snart for døren og dermed er det tid at flytte mandagstræningen til 

Tornby. 

Det sker fra mandag den 14/3 kl. 17.30 til mandag d. 10/10 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. 10.00 fra Hir. Idrætscenter 

OBS OBS OBS LØBETIDSPUNKT ER FLYTTET FRA KL. 11 TIL 10 OM LØRDAGEN 

DETTE SKER F.O.M LØRDAG D. 13.FEB.2016 

 

 

 

Andre aktiviteter – sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

 

Fyrløbet – Lørd. 9. april 2016 

Grill komsammen efter løb – lørd. 21 maj 2016 

Løbefestival- 7-9 juli 2016 ( der kommer nærmere info omkring dette) 

Morgenløb fra Munchs i Tornby – lør. 20/8 2016 kl 09.00 

Havstrygerløbet 2016 – lør. 22/10 2016 

Havstrygernes årsfest – fre. 18/11 kl. 18.30 

Æbleskiveløbet – Lørdag 17. dec. 2016 

Nytårsløb – 31. dec 2016 

Generalforsamling – 4. feb. 2017 

 

 

 

 

Vi ønsker alle et godt løbeforår  

og ser frem til mange fornøjelige løbeture, gode arrangementer og hyggeligt 

samvær også i 2016. 

 

Husk at følge med på hjemmesiden og Facebook ! 

 

www.havstrygerne.dk 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Rikke Vandsted 

http://www.havstrygerne.dk/

