
Træningstider mellem Jul 

og Nytår 2014 

Walk & Run: 

   

• Uge 51 uændrede træningstidspunkter 

• Mandag, den 22.12 – træning kl. 17:30 

• Onsdag, den 24.12 – træning kl. 9:00 

• Fredag, den 26.12 – træningen starter fra Enggården, Nørregade, Bjerringbro, hvor vi 
deltager i FODSLAW’s Julemarch (Husk det koster et meget lille beløb) – Anne Marie er 
temposætter på turen, og vil i med så ring/SMS til hende på 3023.2859 eller 8668.4413 – 
ingen træning med temposætter fra Hallen denne dag. 

• Lørdag, den 27.12 – træning kl. 10:00 

• Mandag, den 29.12 – træning kl. 17:30 

• Onsdag, den 31.12 – træning kl. 9:00 

• Torsdag, den 01.01 – denne dag er der Nytårsappel kl. 14:00, der trænes på samme 
tidspunkt, men uden garanti for temposætter, hvis du vil med skal du tilmelde dig på 
hjemmesiden, her kan du også læse nærmere om arrangementet.  

• Lørdag, den 03.01 – normal træning med start fra Klubhuset kl. 10:00 

• Fra uge 2 de normale tidspunkter. 
 
 

Øvrige løbere: 

   

• Uge 51 uændrede træningstidspunkter 

• Mandag, den 22.12 – træning kl. 17:30 

• Onsdag, den 24.12 – træning kl. 10:00 

• Torsdag, den 25.12 – træning kl. 10:00 

• Fredag, den 26.12 – træning kl. 10:00 fra Klubhuset, såfremt man IKKE, vil deltage i 
FODSLAW’s Julemarch. Hvis man ønsker at deltage i FODSLAW’s arrangement, møder 
man op ved Enggården, Nørregade, Bjerringbro kl. 9:00, der kan løbet 2 ruter: 5 og 10 km. 
(Husk det koster et meget lille beløb)  

• Den 27.-28.-29.-30.-31. – startes fra klubhuset kl. 10:00, der kan IKKE forventes 
temposætter, men de fremmødte aftaler selv rute og tempo 

• Torsdag, den 01.01 er der Nytårsappel, og derfor ingen træning, husk tilmelding på 
hjemmesiden hvis du vil deltage i arrangementet. 

• Lørdag, den 03.01 – normal træning med start fra Klubhuset kl. 10:00 

• Fra uge 2 de normale tidspunkter. 
 
 
 


