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MORGENMADS-
LØB & SAMVÆR.   
På søndage kl. sen. 9.00 
2/2 + 16/3 + 13/4 fra 
OK’s klubhus/Godhavn. 
 
Først løber vi ca. 70 minutter. 
Så bydes der på morgenbrunch 
og månedsorientering: 
2/2: Nordtrims deltagelse i DM i 
foreningsudvikling. Status på 
Visionsdagen i november måned 
og de projekter, vi aftalte at 
arbejde videre med. 
Nordtrim fællestur i 2014. 
16/3: Klubbens årlige GF. 
(Læs mere herunder). 
13/4: Ikke programsat endnu, 
så duk op og få dig en positiv 
overraskelse! 
Men mon ikke vi starter morgenen 
med at testløbe HiN’s 10 km rute? 
Prioritér klubbens morgenmadsløb. 
Husk det er koldt at være vinterløber, 
men at være i løbeklub får dig ud af 
fjerene, og så får en lun hyggesnak 
dig til at lære andre i klubben at 
kende? 

GENERAL 
FORSAMLING. 
Søndag 16/3 kl. 9.00 i 
Klubhus Godhavn. 
Mød op og hør formanden fortælle 
om årets gang i 2013, få indblik i 
regnskabet. Har vi overskud, og 
hvad skal det evt. bruges til? 
Nye tiltag i klubben? Bring nye 
ideer i spil. Meld dig som aktiv i 
bestyrelsen. 
Få indflydelse! Klubbens fremtid 
lægges på bordet... 
Skal bestyrelsen ha’ en hånd? 
Hvor god din klub skal være i 2014, 
afgør du ved at møde frem! 
Vi starter med en løbetur på ca. 1 
time, efter bad, omklædning og 
morgenmad går vi på med krum 
hals kl. ca. 11..! 
(Løber du ikke, så mød op kl. ca. 
10.30)

”Helvedstrappen” bestiges i sne og is til Helvede i Nord 2013. Påsken falder sent i år, så 13. 
udgave af HIN bli’r måske et sommerløb som i 2011.
Forskellen på øverste og nederste foto viser, hvor nuanceret Helvede i Nord er, og netop 
derfor skal man være på dupperne for at sikre sig et af de eftertragtede startnumre...

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING 
FORMANDEN HAR ORDET  

KORT & GODT 
FRA BESTYRELSEN  
VÆRD AT NOTERE 
SIDEN SIDST: 

GRIBSKOVLØBET  
SKOVMARATHON 
JULESTJERNELØBET 

JULECROSS MED GLØGG    
NATLØB I NORDTRIM  

TRÆNINGSFIF 
HØRT & SET 
(”Kloge Åge”)
ARTIKLER: 

RESTITUTION & 
SUPERKOMPENSATION  

SYGDOM OG LØB  
MASSELØB 

hvorfor gør vi det?  
BLÅ BOG 

medløber rapport #1  
FØDT TIL LØB (del 4) 

PIA RYDAHL – talent,
 stædighed eller?  

MULTIBLE MOTIONS QUIZZ  
HVOR & HVORNÅR 
LØBER NORDTRIM? 

LÆS MERE
INDE I BLADET































Selskaber 20-200 personer
Rekvirer vores store fest-idé-mappe. Billig og komfortabel

overnatning i familieværelser eller ferielejligheder.

Tlf. 48 70 98 50  ·  www.helene.dk

TOTALLEVERANDØR
TIL DIT HJEM

Fog Trælast & Byggecenter Helsinge
Nørretoftevej 1, 3200 Helsinge. Tlf. 48 79 43 34. johannesfog.dk

BYMOSEVEJ 9-11 • 3200 HELSINGE • TLF. 4879 4999
KLOSTERMOSEVEJ 123 • 3000 HELSINGØR • TLF. 4579 4999

WWW.REX-CYKLER.DK.

STØT VORE ANNONCØRER
DE STØTTER OS

Helsinge
48 79 60 88

Tina, Lene, 
 Jesper,  
Simon &  
Peter klar til 
start. 
Grethe på 
B’eren - 
1300 m. 
pinsel  
 
 
 
 
Simon gi’r 
den gas forbi 
væske-
depotet – 
der bliver  
jo taget 
billeder ! 
 
 
 
 
Og SÅ hjem 
mod mål & 
den varme 
glögg – 
Peter sætter 
spurten ind ! 

 


