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Ringe	  Løbeklub	  
Klubaften	  

Reserver	  datoen!	  

Ferien	  er	  slut	  og	  Ringe	  Løbeklub	  
er	  godt	  i	  gang	  

Jeg	  har	  besluttet	  at	  lave	  et	  nyhedsbrev	  til	  jer	  nu.	  Min	  plan	  er,	  at	  
det	  skal	  udkomme	  4	  gange	  om	  året.	  Der	  er	  så	  mange	  
informationer	  jeg	  gerne	  vil	  dele	  ud	  til	  jer,	  så	  i	  stedet	  for	  at	  
sende	  jer	  117	  mails	  over	  2	  dage,	  så	  får	  I	  et	  Nyhedsbrev.	  

De	  emner	  der	  vil	  blive	  berørt	  er	  bla.	  Tovholdere,	  Lørdagsløb,	  
Begynderløb	  og	  Klubaften.	  

Hen	  over	  sommeren	  har	  vi	  godt	  kunne	  mærke	  på	  
deltagerantallet	  på	  vores	  træningsture,	  at	  mange	  har	  holdt	  
sommerferie.	  Vi	  har	  til	  gengæld	  også	  kunne	  mærke	  på	  den	  
forgangene	  uges	  træningsaftner,	  at	  ferien	  er	  slut!	  Det	  har	  været	  
dejligt	  at	  se	  så	  mange	  glade	  og	  forventningsfulde	  løbere.	  

I	  skrivende	  stund	  er	  vi	  52	  medlemmer.	  

Vi	  håber	  I	  holder	  ved,	  også	  når	  det	  bliver	  mørkt	  og	  koldt.	  

11.9.2014	  kl.	  18	  
Ryslingeløbet	  
7.9.2014	  
Der	  er	  3	  distancer	  
at	  vælge	  mellem:	  
4,85	  km.,	  10	  km.	  og	  
halvmarathon.	  

Crossløb	  
26.10.2014	  
Første	  Crossløb	  er	  i	  
Nyborg	  

Fælles	  løbetur	  
med	  
efterfølgende	  
fællesspisning	  og	  

Torsdag	  d.	  11.	  september	  
holder	  vi	  klubaften.	  
	  Vi	  starter	  med	  
løbetræning	  kl.	  18.	  
Kl.	  ca.	  19.15	  er	  der	  
fællesspisning	  i	  MFC.	  Der	  er	  
mulighed	  for	  at	  købe	  
sandwich	  og	  vand	  for	  35	  kr.	  
Man	  kan	  bestille	  og	  betale	  
hos	  Annette	  Lander	  
al@toxen.dk	  senest	  d.	  9.	  
september.	  
Efter	  spisning	  skal	  vi	  tale	  
lidt	  om	  Tovholdere	  og	  
Begynderløb.	  Til	  sidst	  vil	  
Bent	  og	  Lene	  fortælle	  lidt	  
om	  deres	  løbe-‐ferie	  på	  
Mallorca	  i	  forsommeren.	  
Vi	  håber	  at	  se	  rigtig	  mange	  
af	  vores	  medlemmer	  –	  både	  
nye	  og	  gamle.	  

Klubaften	  
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Løbegrupper	  og	  tovholdere	  

Vi	  har	  efterhånden	  en	  hel	  del	  aktive	  medlemmer	  
og	  der	  bliver	  flere	  og	  flere	  løbegrupper.	  For	  at	  få	  
de	  enkelte	  grupper	  til	  at	  fungere	  optimalt,	  skal	  
hver	  enkelt	  gruppe	  have	  2	  tovholdere.	  

Deres	  arbejde	  vil	  bestå	  i,	  at	  få	  gruppen	  afsted	  til	  
tiden	  og	  evt.	  tilrettelægge	  dagens	  rute	  og	  sørge	  
for	  	  at	  alle	  kommer	  hjem.	  Derudover	  skal	  
tovholderne	  også	  tage	  imod	  evt.	  nye	  
medlemmer,	  der	  skal	  løbe	  i	  deres	  gruppe.	  Kunne	  
du	  tænke	  dig	  at	  være	  tovholder,	  så	  kom	  og	  sig	  
det	  til	  mig	  eller	  send	  mig	  en	  mail	  
beyerbliz@gmail.com.	  	  

På	  vores	  klubaften	  d.	  11.	  9.	  Vil	  vi	  også	  tale	  om	  
det	  

	  

	  

Lørdagstræningen	  skal	  være	  for	  alle	  

Vi	  har	  haft	  rigtig	  stort	  udbytte	  af	  at	  supplere	  den	  
almindelige	  tirsdags-‐/torsdagstræning	  med	  lidt	  
længere	  ture	  om	  lørdagen.	  

Vi	  har	  løbet	  forskellige	  steder	  og	  ikke	  kun	  i	  Ringe.	  

Vi	  synes	  at	  lørdagstræningen	  skal	  tilrettelægges	  så	  
alle,	  der	  har	  lyst,	  kan	  få	  mulighed	  for	  at	  løbe	  med.	  

De	  weekender,	  hvor	  der	  er	  Samløb	  Sydfyn	  prioriterer	  
vi	  det	  og	  løber	  derfor	  ikke	  om	  lørdagen.	  

Også	  ved	  lørdagstræning	  vil	  tovholderne	  få	  en	  vigtig	  
rolle,	  da	  der	  vil	  blive	  løbet	  i	  forskellige	  grupper,	  
afhængig	  af	  tempo	  og	  distance.	  

På	  klubmødet	  d.	  11.september	  vil	  vi	  også	  tale	  lidt	  om	  
lørdagstræning.	  

	  

Begynderløb	  2015	  
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Målet	  er	  at	  løbe	  5	  eller	  10	  km	  til	  Ringeløbet	  d.	  
11.	  april	  2015	  

Vi	  skal	  derfor	  bruge	  mindst	  6	  fartholdere	  
næste	  år	  og	  vi	  kunne	  godt	  tænke	  os,	  at	  det	  bla.	  
kunne	  være	  et	  par	  eller	  flere	  af	  de	  løbere,	  der	  
selv	  var	  nybegyndere	  ved	  vores	  sidste	  
Begynderløb.	  Det	  er	  jo	  dem	  der	  har	  de	  friske	  
erfaringer	  og	  ved,	  hvordan	  det	  er	  at	  være	  ny	  
løber.	  

Kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  være	  med	  til	  at	  hjælpe	  
nye	  løbere	  i	  gang	  ved	  at	  være	  fartholder,	  så	  
taler	  vi	  om	  det	  til	  vores	  kommende	  klubaften	  
eller	  også	  kan	  du	  sende	  en	  mail	  til	  	  Marianne	  
Beyer	  på	  beyerbliz@gmail.com	  eller	  Gitte	  
Jensen	  på	  hedenhus@live.dk

1

Vi	  er	  allerede	  i	  gang	  med	  at	  planlægge	  
begynderløb	  2015.	  Men	  det	  bliver	  noget	  
anderledes	  i	  forhold	  til	  i	  år.	  Der	  vil	  være	  3	  
grupper:	  7	  min/km,	  8	  min/km	  og	  så	  en	  gruppe	  
der	  kan	  løbe	  5	  km,	  men	  ønsker	  at	  øge	  distancen	  
til	  10	  km.	  

Hver	  gruppe	  har	  brug	  for	  2	  fartholdere	  hver	  
gang:	  én	  der	  løber	  forrest	  og	  holder	  km-‐tiden	  
og	  en	  der	  løber	  sidst	  og	  sørger	  for	  at	  få	  alle	  
med.	  

Man	  kan	  evt	  dele	  fartholder-‐tjansen	  med	  en	  
anden.	  

Begynderløb	  2015	  starter	  i	  uge	  2	  med	  et	  
informationsmøde	  og	  i	  uge	  3	  går	  det	  så	  løs	  med	  
den	  ugentlige	  torsdagstræning.	  	  
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Så	  er	  det	  igen	  ved	  at	  være	  tiden	  til	  crossløb.	  Det	  foregår	  i	  forskellige	  skovområder	  og	  der	  er	  altid	  
en	  kort	  tur	  (ca.	  3	  km)	  og	  en	  lidt	  længere	  tur	  (ca.	  8-‐9	  km)	  Ruten	  er	  den	  samme	  på	  den	  korte	  og	  
lange	  tur,	  det	  er	  bare	  et	  spørgsmål	  om	  omgange.	  

I	  Ringe	  Løbeklub	  skiftes	  vi	  til	  at	  have	  kaffe	  og	  kage	  med.	  
Så	  har	  du	  lyst	  til	  at	  få	  mudder	  på	  skoene,	  vind	  i	  håret,	  	  røde	  kinder,	  og	  dejligt	  samvær,	  så	  meld	  dig	  
til	  Crossløb.	  

Vi	  laver	  en	  fælles	  tilmelding	  og	  man	  betaler	  kun	  for	  det	  antal	  crossløb	  man	  deltager	  i.	  
Man	  løber	  med	  det	  samme	  startnummer	  hele	  tiden,	  så	  pas	  på	  det.	  

Lene	  Sørensen	  plejer	  at	  klare	  det	  med	  tilmeldingerne,	  så	  mon	  ikke	  hun	  gør	  det	  igen	  denne	  gang?	  

På	  vores	  hjemmeside	  finder	  du	  et	  direkte	  link	  til	  oversigten	  over	  crossløb.	  
	  

Crossløb	  

Husk	  at	  følge	  med	  på	  vores	  hjemmeside	  og	  Facebook	  

Det	  er	  altid	  en	  god	  ide	  at	  følge	  med	  på	  vores	  hjemmeside,	  www.ringeloebeklub.dk	  	  
Kik	  eventuelt	  under	  ”Fælles	  Aktiviteter”	  for	  at	  følge	  med	  i	  kommende	  fælles	  træning.	  

Jeg	  sender	  som	  regel	  mails	  ud,	  når	  der	  er	  planlagt	  andet	  end	  ”almindelige	  løbeture”	  tirsdag	  og	  
torsdage,	  men	  det	  kan	  jo	  smutte.	  

I	  har	  selv	  et	  ansvar	  for	  at	  holde	  jer	  orienteret	  om	  træningen,	  da	  der	  under	  ”Fælles	  aktiviteter”	  vil	  
stå,	  hvis	  der	  er	  planlagt	  andet	  end	  almindelig	  løbetræning.	  
Vi	  prøver,	  så	  vidt	  det	  er	  muligt,	  at	  holde	  vores	  hjemmeside	  opdateret	  med	  nyheder,	  
løbskalender	  og	  fælles	  aktiviteter.	  

Er	  der	  noget	  du	  synes	  mangler	  på	  hjemmesiden,	  er	  det	  bare	  at	  kontakte	  Fini	  Kjærsgaard	  
finikjnielsen@gmail.com	  eller	  Marianne	  Beyer	  beyerbliz@gmail.com,	  så	  finder	  vi	  ud	  af	  det.	  

	  
Vi	  har	  en	  Facebookgruppe,	  hvor	  man	  kan	  anmode	  om	  at	  blive	  medlem.	  Alle	  medlemmer	  kan	  lægge	  
noget	  ind	  på	  siden.	  Det	  kan	  være	  skønne,	  hårde,	  dårlige	  eller	  gode	  løbeoplevelser	  man	  vil	  dele	  
med	  andre.	  Det	  kan	  også	  være	  spørgsmål	  til	  gruppen,	  gode	  fif,	  tricks	  eller	  ideer.	  
Vi	  lægger	  også	  oplysninger	  om	  løb,	  træning	  og	  ikke	  mindst	  billeder	  op	  på	  siden.	  
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Formand	  for	  
Ringe	  Løbeklub	  

	  

Berlin	  Halvmarathon	  
Den	  sidste	  weekend	  i	  marts	  2015	  drager	  12-‐13	  løbere	  og	  nogle	  
påhæng,	  til	  Berlin	  for	  at	  løbe	  Berlin	  Halvmarathon.	  	  

Kunne	  du	  tænke	  dig	  at	  komme	  med,	  enten	  for	  at	  løbe	  eller	  bare	  
for	  at	  støtte	  dem	  der	  løber,	  så	  skynd	  dig	  at	  melde	  dig	  til	  via	  
www.	  marathontravelclub.dk	  .	  Det	  er	  vigtigt	  at	  notere,	  at	  du	  
løber	  med	  Ringe	  løbeklub.	  Du	  kan	  også	  kontakte	  Bent	  
Hornemann	  fra	  løbeklubben.	  Bent	  kan	  kontaktes	  på	  
bhj@5750.dk	  

Tak	  alle	  sammen!	  
Afslutningsvis	  vil	  jeg	  sige	  tak	  til	  jer,	  fordi	  I	  vil	  løbe	  med	  Ringe	  Løbeklub.	  Det	  er	  dejligt	  
at	  se	  så	  mange	  glade	  løbere	  uge	  efter	  uge	  og	  det	  glæder	  mig,	  at	  vi	  bliver	  flere	  og	  flere.	  
I	  er	  gode	  til	  at	  få	  andre	  til	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  vores	  løbeklub!	  

Husk	  nu	  at	  få	  tænkt	  over	  følgende:	  

• Om	  du	  har	  lyst	  til	  at	  være	  tovholder	  for	  den	  gruppe	  du	  løber	  I.	  

• Om	  du	  har	  lyst	  til	  at	  være	  fartholder	  for	  næste	  års	  
Begynderhold.	  

• Om	  du	  har	  lyst	  til	  at	  løbe	  med	  løbeklubben	  om	  lørdagen.	  

• Om	  du	  vil	  med	  til	  Berlin	  

Marianne	  Beyer	  

Løb	  for	  Livet	  


