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Nyhedsbrev august 2016                    
 
Hej alle! 

 

Så nåede vi helt hen til august før I igen modtog et Nyhedsbrev. Beklager denne 

sene opdatering. 

 

 

Grundhold 

 

I år må vi nok se i øjnene at vi ikke har slået rekord med nye løbere fra 

Grundholdstart, men vi ser, at flere og flere starter op uanset tidspunkt på året, 

så hjertelig velkommen til jer alle! 

 

Sommeren har igen i år været fyldt med løbere som har ydet deres bedste, i form 

at deltagelse af Coast 2 Coast, triathlon’er på alle forskellige distancer og en stor 

del har gennemført deres første ½ marathon – stort tillykke til  alle jer som hver 

især har nået jeres mål. 

 

  

MORGENLØBET 27 aug. 2016 

 

Mødetidspunkt kl 09.00 ved Købmand Munch  

Havstrygerne er vært ved et rundstykke m.m. 

 

 

 

Lundergaardsløbet, søndag den 4. september 

Vores gode nabo-løbeklub, LIUF i Hjørring, arrangerer også i år 

Lundergaardsløbet. Ruter på 3, 7,5, 12 og 21,1 km. 

Tilmelding via www.liuf.dk Husk at skrive Havstrygerne vedr. Klub 
Havstrygerne vil igen i år servere en sandwich med drik efter løbet! 
 

 

Havstrygerløbet lørdag den 22. 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) 

 

 

 

 

 

http://www.liuf.dk/
mailto:havstrygerne@gmail.com


 

Naturmødet, Musik under trappen og Hirtshals Fiskefestival 

Til disse 3 arrangementer vil vi fra bestyrelsens side endnu en gang takke for den 

flotte opbakning fra klubbens medlemmer – vi kan ikke understrege tit nok hvor 

vigtig denne del er for klubbens eksistens. 

 

Altså HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN: 

Havstrygerløbet  

22.oktober 2016 

Og  
Årets Havstrygerfest  

18. november 2016 

 

Vil gerne slå et slag for, at jer som ikke har registreret jer som kick back brugere 

ved Sportsmaster får dette gjort, da dette er en stor hjælp til klubben. Kontakt 

Gitte i butikken såfremt I skulle være i tvivl om hvordan dette bliver gjort! 

På forhånd tak 

 

 

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

www.havstrygerne.dk samt følge os på Facebook 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Rikke Vandsted 

formand 

http://www.havstrygerne.dk/

