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Skal du være med? 
 
Vi starter både nyt begynderhold: ”God Start” - og holdet der kommer derefter:  ”Godt i gang” 
 
Tirsdag 9. marts, Augustenborg Hallerne kl. 17.00. 
 
Kan du afsætte 2-3 gange 45 min om ugen i selskab med andre i ”samme båd”, så hjælper vi dig 
igennem et 12 ugers motiverende og overskueligt forløb beregnet for helt ”Nybegyndere” (God 
start ), eller lignende beregnet for det næste hold – Godt igang.  
På den måde vil du kunne komme fra sofaen og op på 5 km løb efter de 12 uger i vores Begynder 
program. Du kan derefter være med på en 5 km Genforenings-Jubilæums rute i maj samt Royal 
Run i efteråret. 
Du får også et flot Genforeningskrus og et helt års medlemskab for bare 300 kr. 
Eneste ønske fra vores side er at du prioriterer at være med. Du skal gerne møde op. Det er 
motiverende både for de andre på holdet, for os, og i sidste ende for dig selv når vi på den måde 
kan samle en godt team. 
 
Lidt om 12 ugers forløbet for Begynderne: 
Vi starter som sagt helt fra bunden, der vil være ”gang og let jog” til at begynde med. 
Vigtigst er, at du føler du kan være med. Pulsen vænner sig til at komme lidt op, og kroppen kan 
fint holde til denne ændring i hverdagen. 
Som ugerne går, vil vi gradvist kunne lave en mindre ”gang del og en større jog del”. 
Sidst i forløbet er vi oppe at kunne løbe eller jogge de 5 km i et tempo der passer til dig. 
Vigtigt i dette forløb er helt at undgå nogen former for overbelastninger og deraf følgende skader. 
Dvs. vi har fokus på teknikken, mængden og tempoet, så alle disse passer til dig. 
 
Vi tør godt love, at hvis du kan afsætte denne ret minimale tid pr uge, så har vi en veltilfreds 
motions-løber i dig. 
Du vil kunne se formålet med let løb, velvære under og efter turene, samt god livsstil på sigt.  
 
Håber vi ses, 
Træner Teamet – Augustenborg løbeklub 
 

 
 


