
THYHOLM LØBE- & GÅ KLUB 
Nyhedsbrev marts 2021 

Som noget nyt kommer der nu en gang om måneden et nyhedsbrev som 

fortæller hvad der sker i vores klub 

Opstart af hold 2021 
Så lykkes det endeligt at vi igen må være samlet op til 25 til udendørs aktivitet. Derfor åbner 

Thyholm Løbe- & Gå klub igen op for at vi kan mødes til vores træningsaftner ved klubhuset 

mandag og onsdag kl. 18:00 

Vores hold er som følgende: 

Gå & Powerwalk hold 
Vi mødes til en fælles gåtur som har en varighed på 1 time. 

Frontganger er: Nina Rimmer og Karen Holm 

 

Begynderhold (Løb 5 km med pause) 
Vi starter begynderholdet op igen fra på mandag. Vi vil i de første 3 uger løbe efter 

det samme skema så du kan sagtens være med selv om du først kommer om 14 

dage.  

Efter de 3 uger vil vi følge vores skema som er tilrettelagt af holdets 2 frontløbere 

som er Jette & Henrik Wohlfahrt  

Målet er at kunne løbe 5 km med pauser 

5 km hold med elastik 
Holdet løber mellem 5 og 7 km og starter ved klubhuset 

Frontløbere på dette hold er: Villy Jensen og Karsten Rimmer 

10 km hold 
Vi er et hold, der vægter det sociale lige så højt som træningen.  

Holdet består af både kvinder og mænd. Løber ca 10km hver gang, med en 

hastighed på 5:30 - 6:00 min pr km. De hurtigste laver opsamlinger undervejs, så vi 

alle kommer tilbage samtidig. Vi løber som udgangspunkt fra klubben mandag og 

onsdag kl. 17:45 og er afsted ca. 1time. Holdet har en Messenger gruppe, som vi 

bruger til at kommunikere ud, hvis der sker ændringer i forhold til det planlagte.   

Frontløbere på holdet er: Flemming Holm og Bo Møller.  

 
Er du i tvivl om på hvilket hold du skal starte på, er du velkommen til at møde op og 

vores kyndige frontløbere vil så hjælpe dig med at finde det rigtige hold til dig. 



THYHOLM LØBE- & GÅ KLUB 
Nyhedsbrev marts 2021 

 

GF2021 
Vi har valgt at udskyde vores Generalforsamling 2021 til vi igen kan samles flere end 5 

personer inden døre. Vi vil holde jer informeret omkring hvornår det igen er muligt for os 

at afholde vores GF. 

 

Kontingent 2021 
Da vi nu åbner op igen for udendørsaktiviteterne, vil vi også minde jer om at man kan 

betale kontingent til klubben.  

Kontingentet er som det altid har været: 250 for et enkelt medlemskab og 500 kr. for et 

hustandsmedlemskab 

 

 

Dette kan gøres på 2 måder. 

o Mobile pay 

84422 
o Netbank 

7500-7025648  

Husk at skrive navn på indbetalingen samt hvor mange der er i husstanden 

således vi ved hvor mange medlemmer vi er 😉 eller skriv en mail til 

kasserer@thyholmloebeklub.dk med denne info. 

Konkurrence i marts 
Alle der har betalt kontingent inden den 1.april deltager i en lodtrækning om en 

hyggekurv på 250 kr. 😊 

Email ønsket / uønsket 
Skulle du havde modtaget denne e-mail selvom du ikke ønsker den vil vi bede dig om 

at sende den retur til os hvor du skriver at du gerne vil slettes på modtagerlisten. 

 

 

Vi ser frem til igen at kunne mødes og løbe/gå sammen 

Mvh 

Thyholm Løbe- & Gåklub 

mailto:kasserer@thyholmloebeklub.dk

