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Gålløbeklub iSkælskør
Lyder det interessant?
Vi er nogle stykker, som tænker på at starte en
gå/løbeklub oP i Skælskør.
Der bliver informationsaften i Skælskør Bank
mandag d. 13. mai kl. 19.00. Her kommer et
medleri fra Slagelse Løbekl],b og fortæller lidt
om, hvordan den fungerer.
Der bliver hold, så alle kan deltå9€, så du behøver ikke kunne løbe en marathon for at være
med.
Hvis det har din interesse, så ring og tilmeld dig

til informationsaftenen:
Sus tarsen, tlf' 58 19 51 88
Lisbeth Olsen, tlf. 58 19 01 21
Er du forhindret i at komme til mødet,
men gerne vil gålløbe så ling alligevel,
så vi [an få en fornemmelse af,
hvor stor interesse der er.

Nu skal der startes
Klub for WlØbe-gflade

i

Skælskør
Nu skal der startes

klub for

en
de gålløbeglade i

Skælskør.
Der er nogle, der har

fundet sammen, og der er arrangeret et orienteringsmøde i Skælskør bank mandag
den 13. maj kl. 19.
Her deltager bl.a. et med-

lem fra

Slagelse Løbeklub
for at fortælle om, hvordan
den fungerer.
Det er meningen at der
skal være forskellige hold, så

alle kan deltage, også selvom man ikke løber en marathon.
Interesserede kan kontakte Sus Larsen på telefon
581,9 5188 eller Lisbeth Olsen, telefon 5819 0127, og

man må også gerne ringe
selvom man ikke kan komme til orienteringsmødet.
Det er planen at man skal
gå/løbe en time onsdag aften og en time lørdag formiddag.

ælskør Avis
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Der er god gang
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Skælskør

Gå/Løbeklkub, og i øjeblikket
er der fire hold i gang. Det er
et gåhold med HeIIe Toftdal
og Pia som leder, et powerwalkhold med Pia Chrbtensen som holdleder, et hyggegå/løbehold med Lisbeth OI-

sen som holdleder og rndelig
et løbehold med Sus Inrsen

som holdledr. Hun er kontaktpunn for hele klubben
og kan træffæ på 58 19 51
88. Der trænes hver mandag
og onsdag, og hvis

man vil w-

de mere kan man møde op

et informahonsmøde dm 2 7.
februar kI. 19 i Eggeslamag-

lehallm. Mandag

beth.

til

Gfo, po\ryerwalk'er og løber
lkakkør
Gå/Powennalk/- kommet over 700 medlemmed- ffit, helt nøjagtigt 104.
'emmer, og >klubchefm< Sus Blandt andet har der været
'un fortælle, at man nu er stor søgning til et begmderLøbeklub

får stadigflue

hold, som sluttsr iløbet af ju-

nimåned, men stnyt starter

senere på året, Der trænes
ved Eggeslønnagle Skolæ hal
hver mandag og onsdag aften
samt lørdag formiddag, Sus
var iwrigt i Køb mhaw
ge søndag, hvor hun gmnem-
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Motion: I dag

sætter
Skælskør Avis fokus
på sundhed og
velvære. Og det er jo

bl.a. motion, som Sus
får meget af. Hun har
netop gennemført en
marathon i tiden
4.19, en personlig
forbedring på 4

minutter.

dm

10.

marts starter der et nyt begryderhold. Her ses trænerne
Helle, Ha, Sus, Pia og Lis-
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