
Nyhedsbrev Furesø Løbeklub - 
december 2017. 
 

Året går på hæld, og det er tid til det sidste nyhedsbrev fra Furesø Løbeklub.  

Allerførst skal lyde en stor tak til julefrokostudvalget, for at arrangere endnu en fantastisk fest 
for os. Vi glæder os allerede til næste år!  

Nye hold  
Vi har længe ønsket os at kunne tilbyde powerwalk som supplement til vores almindelige hold.  

Dette bliver nu en realitet, og holdet starter op d. 7. januar. I første omgang kommer holdet til 
at køre som et begynderforløb i 10 uger, hvorefter vi beslutter, om der er basis for at holdet 
fortsætter som et fast tilbud. Marianne Bolvig vil stå i spidsen for dette hold. Velkommen til 
Marianne, vi glæder os meget til samarbejdet!  

Den 7. januar starter vi også begynderhold igen. Vi er igang med at nytænke konceptet med ud-
gangspunkt i de erfaringer, vi allerede har gjort. Anja og Tine vil være primære trænere på dette 
hold. 

Spred gerne rygtet og prik til dem I kender, som måske kunne have glæde af disse tilbud om at 
komme i gang. Alle medlemmer af FULK kan deltage frit på holdene. Tilmelding og mere infor-
mation vores hjemmeside. 

Nye trænere 
Da der hele tiden kommer nye løbere til, har vi den luksusudfordring, at vi også har brug for 
flere trænere. Hvis nogle af jer har lyst at bidrage på denne måde, så henvend jeres endelig til 
Tine eller en af de andre trænere. Det kan også være en af jeres medløbere, som I tænker 
kunne være god som træner, så prik til ham/hende eller giv os et tip! 😊😊 Man kan starte forsig-
tigt som assistent og senere gå hele vejen og blive uddannet DGI-løbetræner, hvis samarbejdet 
viser sig frugtbart… 

Ture til det store udland 
Vi tilbyder i 2018 hele 3 ture til vores medlemmer og familier. Turene er meget forskellige, så vi 
håber de appellerer bredt: 



• Maastricht Mooiste. En 4-dages tur til Maastricht d. 9.-13. juni 2018, lavet over samme kon-
cept som turen i 2017. Læs mere i invitationen. På vores hjemmeside findes tilmelding til et 
infomøde under EVENTS, hvor du kan få alt at vide. 

• Yoga Retreat på FuerteVentura. Dette spændende tilbud vil komme til at ligge i ugen efter 
påske: d. 3. – 10 april. Sol og varme, yoga og anden træning, badning og oplevelser. Lyder 
det ikke dejligt? Læs mere i denne invitation eller på hjemmesiden. Hvis du seriøst overvejer 
at tage med, har vi brug for en hurtig interessetilkendegivelse for at vide, om vi skal arbejde 
videre med det. Det sker ved tilmelding til et Event på vores hjemmeside senest fredag d. 8. 
december! 

• Klubtur til Falsterbo i Sverige i weekenden 14. – 16. september 2018. Hovedmålet er delta-
gelse i Löparfesten men også at opleve den skønne halvø og hygge med de skønne løbekam-
merater. Mere herom senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu… 

Bemærk også at vores hjemmeside har fået et gevaldigt løft og en mængde opdateringer. Hvis I 
alligevel finder fejl eller mangler på den, vil webmaster Jørgen meget gerne høre om det! 

Og mere til kalenderen: Der er ordinær generalforsamling onsdag d. 7. marts kl. 19.  

Mange glade løbehilsner fra trænere og løbs- og eventudvalg. 

 

 

https://furesoeloebeklub.dk/cms/clubfuresoeloebeklub/ClubImages/Klubtur_til_Maastricht_2018.pdf
https://furesoeloebeklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=48
https://furesoeloebeklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=48
https://furesoeloebeklub.dk/cms/clubfuresoeloebeklub/ClubImages/Yogaretreat_interesse_2018pdf.pdf
https://furesoeloebeklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=49
http://www.loparfesten.se/
https://furesoeloebeklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=62&AliasPageName=default.aspx
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