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"Trænerens valg" 

De sidste 14 dage af vintertræningsprogrammet vil stå 

på "Trænerens valg" for at indikere, at træneren kan 

vælge, at træningen skal foregå i skoven i stedet for på 

gader og stræder. 

Lørdag  fælles start 

Som et forsøg vil de første ca. 5 minutter foregå sam-

men med ”Cross Fit”- holdet fordi alle løbere har godt 

af at få styrket andre muskelgrupper,  forebygge skader 

og fordi vi gerne vil knytte de to grupper sammen. 

24/3-16 Deadline tilmelding til München 

28/3-16 Løb: Helvede i nord 

1/4-16 Forårsprogram starter 

16/4-16 Hørmeløb—middag om aftenen. 

5/6-2016  Farum sø løb.  

 

Fokusløb for 2016 er 

München Marathon i 

oktober, men der er 

også mulighed for bå-

de halvmarathon, 10 

km eller stafet.  

Læs mere om klubtu-

ren på hjemmesiden, 

hvor man også kan se hvem, der allerede har tilmeldt 

sig. 

Se dagens rute på hjemmesiden.  

OBS: Der skiftes til forårsprogrammet 1/4-16 og hermed 

startes fra Svaneparken tirsdag og torsdag. Hold øje med 

hjemmesiden. 

Tirsdag kl. 17:30 : interval eller 10 km tur(Sjælsøhallen) 

Torsdag kl. 17:30: interval eller 10 km tur(Sjælsøhallen) 

Lørdag kl. 10: 10plus- km-tur og cross fit (ca. 5 km) 

(Svaneparken) 

Søndag kl. 10: Uofficiel træning til ”Helvede i Nord”. En 

gruppe af løbere har på eget initiativ arrangeret træning. 

Der startes ofte fra Birkerød ro klub, men det aftales fra 

gang til gang.  

Fast tirsdagstræner søges. 

Alexandra er desværre stoppet som fast tirsdagstræner 

og vi mangler derfor en træner. 

Som træner planlægger og leder du dagens træning/rute 

under hensyntagen til de forskellige løberes niveau. Sam-

men med resten af trænergruppen udarbejder du træ-

ningsplaner for både fokusløb og det overordnede pro-

gram for året, herunder også testløb. 

Hvis det er noget for dig, så kontakt én af trænerne. 

Træner-vikarer søges. 

Vi mangler vikarer til trænergruppen, der kan lede da-

gens træning ind imellem. Hvis du er interesseret, så kon-

takt én af trænerne. 

Trænere søges 

Det faste vinter-ugeprogram frem til 1. april 2016 

Fokusløb 2016 

Vigtige datoer 

Nyt fra trænergruppen 

http://birkeroddernes-lobeklub.dk
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Den nye bestyrelse har fordelt roller og opgaver således: 

Benn:  Formand 

Morten:  Næstformand, hjemmesiden og kontakt til 

Cross Fit trænerne 

Per :  Kasserer & Fokusløb München 

Nijs:  Kontakt til trænerne 

Ulrik:  Testløb 

Nicole:  Klubtøj & nyhedsbrev 

Dorte:  Suppleant, Lokalebooking  

Erik:  Suppleant, kontakt til kommunen vedr. 

klublokalet 

Man kan nu bestille løbetøj med klubbens logo hele året 

igen.  

Hvis man bestiller for over 1000 kr. sendes fragtfrit, så 

det kan være en god idé at gå sammen om at bestille. 

Bestyrelsen håber, at man har lyst til ind imellem at løbe i 

klubtøj og være med til at gøre reklame for klubben. 

Se hvordan man bestiller og læs mere på hjemmesiden 

under ”Klubtøj”. Husk at logge ind. 

Hørmeløbet afholdes en gang om året og er en træ-

ningstur i skoven med indlagt sjov og ballade. Det er 

forskelligt fra år til år, hvad der sker, men helt sikkert er 

det sjovt og meget udfordrende. Om aftenen fester vi og  

dagens vindere kåres. 

Vi har brug for hjælpere dels til selve løbet  f.eks. Stå på 

en post eller til middagen om aftenen, f.eks. Borddæk-

ning. 

Hvis du har lyst til at hjælpe, så giv besked til Nicole. 

Alexandra har meddelt, at hun ikke længere har tid til 

at være træner og ønsker at have mere tid til sin egen 

træning. Alexandra vil heldigvis stadig være tilknyttet 

klubben.  

Vi har været meget glade for Alexandras store indsats 

både som træner og i bestyrelsen.   

Kære Alexandra.  

Vi vil savne din store energi og smittende humør og 

håber, at se dig tilbage på et senere tidspunkt. 

Nyt fra bestyrelsen 

Klubtøj 

Hørmeløbet  

Tak til Alexandra 

http://birkeroddernes-lobeklub.dk

