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Nyhedsbrev marts 2019 
Hej alle  - hermed årets første nyhedsbrev. 
Vi lagde ud med Standerhejsning og generalforsamling d. 9/2 2019 og endnu engang oplevede 
vi, at der er stor opbakning omkring klubben. 
 
På valg til bestyreselen var Leon Vinter (ønsker ikke genvalg) Pia Fonseca trak sig fra 
bestyrelsen i september, her skulle findes en ny, Jens H Clausen (ønsker genvalg). 
Jens H. Clausen blev genvalgt 
Karl Erik Kiel Riisager blev valgt ind i bestyrelsen  
Ulla Duus blev valgt ind i bestyrelsen 
Ulla Smed Christensen blev valgt til suppleant 
Mette Trolle blev genvalgt til suppleant 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen, inkl. Suppleanter sig således: 
Formand Annika Jacobsen 
Næst formand Karl Erik Kiel Risager 
Kasserer Jens H. Clausen 
Koordinator Jesper Larsen 
Sekretær Ulla Duus 
Suppleanter Mette Trolle og Ulla Smed Christensen 
 
Kontingent for løbeklubben Havstrygerne for 2019 
Voksne 300 kr. 
Børn og passive medlemmer 50 kr.  

OBS !!! Sidste frist for indbetaling er d.17/3 
 
Begynderholdet starter mandag d. 11/3 fra Hirtshals idrætscenter kl. 17 første gang. Der er 
lavet en tovholder liste som også indeholder løbeplanen, og den vil blive udleveret til alle 
deltagere og findes på hjemmesiden og på Facebook. 
Lars Hansen og Annika Jacobsen vil tage imod løberne og informere om forløbet. Vi har i 
Bestyrelsen besluttet at alle, der melder sig ind i klubben vil få et start nr. til grundlovsløbet, 
som også bliver den sidste løbetur og derved løbetest for vores begynder hold.  
 
Løbekalenderen er lavet, ”den sendes med ud sammen med dette brev”, der er rigtig mange 
aktiviteter i løbet af året. Se på den og gem den. Vi vil løbende informere nærmere omkring de 
aktiviteter som kræver yderligere information. 
Der er ikke fastlagt nogen dato for vores fælles løb til Tversted, men det er helt sikkert at vi skal 
have en eller to ture derud. 
 
Vi ser frem til et godt løbe år, hvor der helt sikkert skal sættes personlige mål og  rekorder. 
Fælles arrangementer og hyggelig samvær.  
Har i spørgsmål er i altid velkommen til at henvende jer til bestyrelsen. 
HUSK AT FØLGE MED PÅ HJEMMESIDEN OG FACEBOOK! 
 
www.havstrygerne.dk  
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