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Vinterprogrammet er klar og lagt på hjem-

mesiden. Der vil blive skiftet tirsdag og 

torsdag mellem interval og lang tur. Vin-

terprogrammet følger nu de løbeture med 

lange ruter om lørdagen. Til februar op-

trappes programmet til at følge det nye program fra fæl-

les fortræning.  

Der nu løbes løbecenteret i Sjælsøhallen tirsdage og tors-

dage. 

Husk reflekser og lys. 

Trænergruppen : Kirsten, Knud, Kurt og Nijs 

Trænervikarer: Karen Lisa, Peter og Preben 

Søndag d. 30/10-16 Morgenmadsløb – Furesøen rundt 

Lørdag d. 19/11-16 Klubfest - 20 års jubilæum 

Lørdag d. 17/12-16 Julestjerneløb—gløgg & æbleskiver 

Lørdag d. 31/12-16 Nytårsbobler 

Søndag d. 1/1-17 Av mit hoved løb 

Tirsdag d. 31/1-17 Generalforsamling 

Vigtige datoer 

Nyt fra trænergruppen 

Hjælpere til klubfesten søges 

I år kan klubben fejre 20 års fødselsdag.  Det fejrede vi 

med et sjovt og udfordren-

de fødselsdagsløb som 

Nijs havde arrangeret. 

Holdene: ’The Fab Four’, 

’Flat Foot Runners’,  ’Team 

MAJK’,  ’Cool Jamaica’ og 

’De Dunkede Åreknuder’ kæmpede forgæves mod dagens 

vindere: 'Krykkeløberne - nu med fart' 

 

Efter løbet var der bobler og kage. 

 

Fødselsdagsløbet d. 20/8-16 

Vi søger hjælpere til borddækning, hjælp på selve dagen 

med maden, passe baren m.m. samt oprydning kl. 10-12 

næste dag. Skriv venligst i bemærkning på din tilmelding 

under event, hvad du har lyst til at hjælpe.  

Hilsen Festudvalget 

Morgenmads løb søndag d. 30/10-16  

Efter veloverstået halvmarathon løb i både København og 
München, vil vi gerne invitere alle i løbeklubben til endnu 
et spændende og udfordrende løb med efterfølgende 
socialt samvær. Søndag 30 oktober klokken 9.00 (husk 
skift til vintertid ) løber vi Furesøen Rundt med flere op-
samlinger undervejs. Alle uanset niveau er meget vel-
komne, vi skal nok guide Jer i mål. Turen er på 19 km. Der 
vil også være mulighed for at korte turen af ved Næsset, 
for dem der ikke vil løbe helt så langt.  
Efter veloverstået løb i efterårsfarvet skov og langs van-
det, byder vi (Karen Lisa og Nijs) på boller og kaffe, te og 
kakao, etc i mit hus på Birkebakken 74. Start på turen er 
fra Birkebakken 74 tæt ved Vasestien, som I kender fra 
Dumpedalturene. 
Langløbhilsener fra Nijs   

'Krykkeløberne - nu med fart'. 

http://birkeroddernes-lobeklub.dk
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Man kan nu bestille løbetøj med klubbens logo hele året 

igen. Der er tilbud på følgende sæt: 

 

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. 

Klubtøj 

München okt. 2016—10 km, halv og hel marathon 

Lyserød lørdag i Birkerød— d. 8/10-16 

Lørdag d. 8. okt. var det lyserød lørdag i Birkerød Hovedga-
de, og igen i år stod løbeklubben for afviklingen af et løbe-
arrangement til støtte for indsamlingen til det gode formål. 
Karen Lisa og Mette havde tilrettelagt en guidet tur, der 
startede fra Majpladsen, hvor borgmesteren fløjtede til 
start. Vi lavede opvarmning ved Birkerød Sø, inden vi delte 
os op i en 2,5 km og 5 km rute. 
Den korte rute var omkring Birkerød Sø, mens den lange gik 
gennem Bistrup Hegn og tilbage ad Dumpedalsstien, inden 
vi alle igen mødtes på Majpladsen. Dette arrangement hav-
de deltagelse af ca. 45 (!) deltagere, hvoraf 6 - 8 af dem var 
fra klubben. 
Deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed med afviklingen, 
og det gav os lejlighed til under turen at fortælle dem om 
vores gode og hyggelige klub. Flere gav udtryk for at de 
måske ville dukke op for at træne med os. 
Tak til Karen Lisa og Mette for et fint arrangement. 

 

 
Årets udlandstur med mere end 20 løbere og supporter 
gik til München hvor der blev løbet både Marathon, 
halv marathon og 10 km. Løbere og supportere havde 3 
forrygende dage, hvor det på selve løbsdagen var sol-
skin og høj blå himmel. 

 Vi havde 10 løbere , 

der deltog. Hurtige-

ste løbere blev Jo-

nas med en tid på 

1:24:49 og Nina 

med en tid på 

1:50:47. Tillykke med de flotte resultater. 

Fokusløb — CPH Half 2016 

http://birkeroddernes-lobeklub.dk

