
TRE GODE TILBUD
Fra alle os…

Til alle jer…



For dig, der løber i forvejen, men som 
gerne vil have struktur og inspiration 
til træningen, og som gerne vil have 
nogen at løbe sammen med.

Træning tre gange i ugen
Tirsdage kl. 18.30
løb i fartgrupper med fartholdere 
5:30, 6:00, 6:30 og 7:00 min/km 
eller mere. Der er både en kort og en 
lang rute.

Torsdage kl. 18.30 
”special” træning hvor alle kan være 
med.

Søndage kl.10.00
En lidt længere tur, typisk 7, 12, 15 
km, hvor vi finder sammen i mindre 
grupper. 

Ruterne varierer og lægges hver uge 
op på hjemmesiden.
Ud over løbetræningen har klubben 
forskellige sociale arrangementer. 
Klubben afvikler hvert år Søen Rundt, 
Vestjysk Halvmarathon og Vinterløb.

Pris
400 kr. pr år

Tilmelding 
www.mejdalmotion.dk

Evt. spørgsmål kontakt:
Jens-Erik Jørgensen
Tlf.: 26 88 49 54

LØBETRÆNING



BEGYNDERTRÆNING
For dig, der gerne vil i gang med 
at løbe (igen hvis du har haft en 
længere pause).
Begyndertræning er målrettet 
træning, hvor målet er at kunne 
løbe 5 eller 10 km. til sommer. 
Flere niveauer afhængig af mål og 
udgangspunkt.

Begyndertræning 
marts – juni indeholder
Træning hver tirsdag og torsdag kl. 
18.30 frem til Søen Rundt den 6. juni 
2019. Fast trænerteam.

Træningsprogram med 3 gange 
træning pr. uge, inkl. specialtræning

Et startnummer til Søen Rundt – 5 
eller 10 km

En god løbe T-shirt

Medlemskab af Mejdal-Halgård 
Motion frem til 30. juni 2019, hvor 
du frit kan komme til træning på 
søndage samt deltage i klubbens
sociale arrangementer mv.

Start 5. marts 2019
Efter Søen Rundt fortsætter vi 
begyndertræning om tirsdagen frem 
mod Vestjysk Halvmarathon den 2. 
nov., hvor der er mulighed for at løbe 
5,5 – 11,1 og 21,1 km.

Pris
Begyndertræning marts – juni 325 kr.
Begyndertræning incl. medlemskab 
til Mejdal-Halgård Motion for 2019 – 
475 kr.

Tilmelding 
begynder.mejdalmotion.dk

Evt. spørgsmål kontakt:
Odd Bjørnli, tlf.: 21 59 70 93
Lene Andreassen, tlf.: 40 18 42 95



For dig, der gerne vil ud og gå en 
rask tur i godt selskab.

Der er planlagte ruter på 3, 5 og 7 
km. Der er guider på alle ruter, som 
sikrer et tempo, hvor alle kan være 
med. Ruterne er varierede og skifter 
fra gang til gang.

I vinterhalvåret er der gåtur hver 
søndag kl. 10.
I sommerhalvåret hver mandag kl. 
19.

Udgangspunktet for gåturene er altid 
Mejdal Hallen.

Pris
Kontingent er 150 kr. pr år inkl. 1 
stk. 10-turs ”Motions klippekort”. 

Medlemskab af Mejdal-Halgård 
Motion er ikke et krav for at kunne 
deltage i en rask gåtur, men du 
støtter klubben og kan deltage i 
klubbens sociale klubarrangementer, 
se www.mejdalmotion.dk .
Der kan købes et 10-turs "Motions 
klippekort" for 50 kr., heri stempler 
man så, hver gang man har deltaget 
i en gåtur. Når man afleverer et 
udfyldte kort, deltager man i en 
lodtrækning om gavekort.

Tilmelding 
Er ikke nødvendig, bare mød op.

Evt. spørgsmål kontakt:
Søren Rahbek, tlf.: 25 57 01 03
Jonna S. Mikkelsen, tlf.: 25 36 56 44

JOG & GO


