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        Hirtshals, marts 2018 

Nyhedsbrev  
 
Kære Havstrygere. 
 
Vi, den nyvalgte bestyrelse, takker for valget og ser frem til et godt samarbejde med jer i 
løbet af året omkring de mange aktiviteter i klubben. Vi glæder os selvfølgelig også til de 
mange fantastiske løbeture året må bringe os. 

 
Aktivitetskalder for 2018: 
På vores hjemmeside, kan I se datoer for de mange forskellige aktiviteter Havstrygerne 
afholder i løbet af det kommende år. Vi gør dog opmærksom på, at der er rettet i datoerne, 
men den sidste nye version er på hjemmesiden. 
 
I vil også kunne se, hvilke store arrangementer vi skal hjælpe andre foreninger med at 
afholde. Disse arrangementer vil give indtægter til vores forening. 
 
Forud for hvert arrangement, vil I modtage information pr. mail med praktiske oplysninger, 
tid og sted samt kontaktoplysninger til den person, som er udnævnt som tovholder på 
opgaven.  
 
Hold også øje med Facebook, hvor arrangementerne også vil blive offentliggjort. 
 
Nye løbere: 
Vi glæder os til at byde velkommen til alle de nye løbere, og håber de hurtigt vil føle sig 
hjemme i vores klub. 
 

Igen i år er interessen stor og mange har meldt sig. Tag godt imod alle de nye løbere 😊 
Opstart er mandag, den 12. marts 2018, kl. 17:00 – bemærk ændret mødetid den første 
gang. De efterfølgende løbedage, vil mødetiden være kl. 17:30. 
 
Listen med navne på tovholdere, er offentliggjort på Facebook, men listen kan også findes på 
vores hjemmeside. HUSK, hvis du er forhindret, er det vigtigt, du finder en afløser. 

 
Omtale af Havstrygerne i Nordjyske: 

I februar måned fik vi henvendelse fra Nordjyske om, at de er i gang med et nyt koncept 
"Perspektiv" hvor omdrejningspunktet er fællesskabet i foreningslivet. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi takker ja tak til deltagelsen. 

Det er formændende for de deltagende foreninger, der skal besvare 10 spørgsmål og disse 
danner grundlag for artiklen om foreningen. 



 

 

Artiklen om Løbeklubben Havstrygerne, bringes i Nordjyske onsdag den 28. marts 2018. 

 

Fyrløbet: 
Lørdag den 14. april 2018, afholder vi traditionen tro Fyrløbet. HUSK at tage familie og 
venner med til dette løb – der kan jo lokkes med lækkerier efter løbet. 
 

NY dato for Årets Havstrygerløb. 
Af flere årsager, blandt andet vejret, er der blevet besluttet at flytte Havstrygerløbet fra 
efteråret til foråret og Havstrygerløbet bliver afholdt lørdag den 12. maj 2018. Noter jer 
denne vigtige dato. 

 
Løbetøj: 
Som I sikkert er bekendt med, har vi en sponsoraftale med Sportmaster, men hvis vi som 
klub skal drage ekstra gode fordele ved aftalen, er det vigtigt, at I får jer tilmeldt Klub 
Sportmaster, da vi får 5% af købssummen på disse medlemsskaber. 
 
Tilmelding til Klub Sportmaster skal ske ved personlig henvendelse i butikken i Nørregade. 

 
30 års jubilæum – ”Det skal fejres” 
2018 er et specielt år for vores klub, da vi kan fejre 30 års jubilæum.  
 
I den anledning skal der ske noget særligt, men der er ikke taget endelig beslutning om hvad, 
udover at det skal fejres med en jubilæumsfest lørdag den 1. september 2018.  
 
Hvis I har gode ideer til, hvordan jubilæet skal fejres, er I velkommen til at komme med input 
til bestyrelsen. 
 
Slutteligt vil vi ønske jer nogle skønne løbeture i den kommende ”lysere” tid. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen for Havstrygerne, Hirtshals 
p.b.v. 
Pia Fonseca 
Formand 

 
 
 


