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Tjek altid kalenderen på hjemmesiden, nogle gange star-
ter vi fra Lysløjpen i Holte. Husk reflekser og lys. 
OBS: Der skiftes til forårsprogrammet d. 1/4-17 og her-
med 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: 10+km tur og cross fit (ca. 5 km) 
(Svaneparken)  
 
Trænergruppen: Kirsten P., Knud, Kurt og Nijs 
Trænervikarer: Karen Lisa, Peter og Preben 

Søndag kl. 9:30 Uofficiel træning til ”Helvede i Nord”. 
En gruppe af løbere har på eget initiativ arrangeret træ-
ning.   
Søndagsturene,  annonceres løbende på hjemmesiden 
og er kl. 09:30 som oftest fra enden af Plantagevej, tæt 
ved Birkerød Roklubben 

Tirsdag d. 28/2-17 Hjertestopundervisning 

Søndag d. 5/3-17 Søndagsløb—Eremitageruten 

Søndag d. 9/4-17 Søndagsløb—Eremitageruten 

Mandag d. 17/4-17 Helvedet i Nord FOKUSLØB 

Lørdag d. 22/4-17 Cross Fit Farum sø (12-14 km)  

Søndag d. 30/4-17 BT halvmarathon 

Mandag d. 15/5-17 Femina 

Søndag d. 27/8-17 Esrum Sø rundt  FOKUSLØB 

Søndag d. 17/9-17 CPH Half (HM) FOKUSLØB 

Søndag d. 8/10-17 Eremitageløbet  

Søndag d. 15/10-17 Mallorca (10/HM/M) FOKUSLØB 

Vigtige datoer 

Klub 1:45 

Fokusløb Helvedet i Nord  

Løbet er udsolgt MEN: Vil du 
gerne tilmeldes, så kontakt 
Karen Lisa, som vil forsøge at 
arrangere eftertilmeldinger. 

Hjertestopundervisning d. 28/2-17 

Du lærer at give hjertemassage, kunstigt åndedræt og læg-
ge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt 
sideleje. 
Der vil blive serveret en let anretning. Drikkevarer kan kø-
bes. Tilmelding under ”event” på hjemmesiden. 

Nyt fra trænergruppen 

En gruppe af klubbens løbere har udfordret hinanden i 
klub 1:45, hvor et halvmaraton skal gennemføres med en 
gennemsnit hastighed på 5 km/t. 
Første chance for klub 1:45 er BT halvmarathon d. 30/4-
17. 

Mallorca 2017 

Marathon, ½ marathon og 10 km søndag d. 15/10-17.  
Man tilmelder sig gennem klubben og betaler for hotelop-
hold i 3 dage og deltagelse i løb (supportere kan også til-
meldes).  
Ankomst fredag den 13/10 og afrejse mandag den 16/10.  
Hermed sikrer vi, at vi har en fast base som samlende punkt 
for klubturen.  
Transport arrangerer I selv, ligesom evt. yderligere overnat-
ninger også er på eget initiativ og vi kan nævne, at vi er 
nogle stykker som bliver på Mallorca i nogle dage.  
Det kunne f. eks. blive i Port Soller på vestkysten.  
Mere info fra Karen Lisa om dette samt tilmelding senere. 
Se mere under Event på hjemmesiden.  
Tilmelding inden d. 1/3-17 

Cross Fit Farum sø 12-14 km  

Mette’s Cross fit løb lørdag d. 22/4-17 starter på parke-
ringspladsen bagved Farum station kl. 10. Turen foregår 
i roligt tempo med øvelser indlagt undervejs.  
Efter løbet er der hjemmebagte boller.  
Tilmelding er ikke nødvendig. 

http://birkeroddernes-lobeklub.dk
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Nytårsløb 

 
 

For at tage endnu bedre i mod nye medlemmer arbejdes 
der på at få oprettet en mentorordning, så nye medlemmer 
på den første løbedag følges af en mentor, som hjælper 
med at finde den rette gruppe til det nye medlem og for-
tælle lidt om klubben.  
 
Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at hjælpe, så 
trænerne kan koncentrere sig om dagens løb. Har du lyst til 
at hjælpe er så giv besked til Morten B.  

Julestjerneløb 

 

Klubfesten 2016 

Til festen var også nogle af årets klubmestre: Kurt, Hanne, 
Morten B., Nijs og Susanne. Tillykke til Jer alle. 

Mentorordning 

Løbere ønskede traditionen tro hinanden godt nytår. 

Jagtstart ved julestjerneløbet. 

Årets løber 2016: Kirsten, årets bjergdronning Susanne,  
årets bjergkongen Knud og årets styrløber Kurt: 

Nye testløbsregler 

Der løbes 5 km testløb 6 gange pr. år med 
tidtagning. 
Vinderen kåres på baggrund af bedste 
løbetid omregnet via age grade calculator.   
Det er kun resultatet fra den enkelte lø-
bers årsbedste, som indgår, men for at 
blive klubvinder skal man have gennem-
ført mindst 3 af de 6 årlige testløb.  
 
Klubvinderne for hhv. damer og herrer kåres og fejres til 
årsfesten, sædvanlig vis i november. 
  
Der er præmier til de 3 hurtigste hos hhv. damer og her-
rer. Samt præmie til årets bedste tidsforbedring i forhold 
året før hos både damer og herrer.  
 
Kvalificeret tid kræver minimum 3 testløb i begge år.  
Se også hjemmesiden under ”konkurrencer” 

Den årlig generalforsamling blev afholdt 31/1-17. 
Ud af bestyrelsen trådte Nijs efter mange års engageret 
arbejde og ind trådte tidligere suppleant Erik Drensholt 
som nyt bestyrelsesmedlem og Kirsten Meldgaard som ny 
suppleant.  
Referat og formandens beretning findes på hjemmesiden 
under ”Info fra bestyrelsen”/”Referater og filer”. 

Nyt fra bestyrelsen 

http://birkeroddernes-lobeklub.dk

