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Hej alle!
Så er vi godt inde i Juni måned og Havstrygerne pryder stadig skov, strand og vej
i vores fantastiske område i og omkring Hirtshals.
Igen i år har vi haft et rigtig godt forår med deltagelse i div. Løb, istur til
Tversted, Coast2Coast, marathon og Halvmarathon turen til Århus, hvor vi var 50
løbende Havstrygere og et flot heppehold som hoppede på bussen.

Div. Arrangementer har være afholdt – Fyrløbet og grill arrangemenet slog i år
deltagerrekord.
Grundhold
Fantastiske nye løbere vi nu har fået i klubben- 22 nye løbere som stadig er med i
fuld fart. Den entusiasme som de har lagt for dagen er super flot. Det varer ikke
længen inden, at 10 og 15 km snart vil blive vinget af som fuldført
Der er jo ingen tvivl om, at disse gode resultater er udsprunget af en flok søde
tovholdere og en træner som har stået til rådighed 3 gange om ugen. Stor tak til
jer.
Træningsprogrammerne er fuldt til punkt og prikke.
Velkommen til jer alle og vi ser frem til nogle gode løbeture sammen.
Lundergaardsløbet, søndag den 6. september
Vores gode nabo-løbeklub, LIUF i Hjørring, arrangerer også i år
Lundergaardsløbet. Ruter på 3, 7,5, 10 og 21,1 km.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at LIUF-løbet fremover bliver det løb som rigtig
mange Havstrygere deltager i, så vi igen kan vise flaget (eller banneret) som en stor
klub. Bestyrelsen vil arrangere samling inden løbet og fælles hygge i området
bagefter.
Tilmelding via www.liuf.dk Husk at skrive Havstrygerne vedr. klub

Havstrygerløbet lørdag den 17. oktober – hjælpere
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til klubbens store løb. Vi vil som altid gerne
have hjælp fra klubbens medlemmer. Tilmeld dig derfor gerne allerede nu på
havstrygerne@gmail.com
Vil du gerne selv løbe denne dag, så send konen, kæresten eller mor som hjælper
i stedet. På forhånd mange tak :o)
Indvielse af den nye indfaldsvej i Hirtshals 27 juni.
Havstrygerne vil i år være meget synlige i forbindelse med indvielse af den nye
indfaldsvej til havnen.
Musik under trappen og Hirtshals Fiskefestival
Til disse 2 arrangementer vil vi forsøge at få en del frivillige med til, da vi jo som
en lille klub ville kunne nyde godt af det sponsorat, vi vil modtage fra Hirtshals
Fiskefestival! På forhånd stor tak for denne opbakning
HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN:

15. August kl. 9.00 - Morgenløb fra Munchs i Tornby
20. November kl. 18.30 - Havstrygernes årsfest
Husk at du altid kan tjekke vores hjemmeside for diverse nyheder og info.
www.havstrygerne.dk samt følge os på Facebook

Masser af solfyldte ønsker om en rigtig god ”løbe”sommer !
På bestyrelsens vegne
Rikke Vandsted
formand

