
fra løbesk
ole

til løbeklub



Løbeskolen
3 gange om ugen i 12 uger har omkring 200 Tranbjergborgere 

løbet med i Tranbjerg Løber Løbeskole. Det var vores første år, og 

vi har nydt den fantastiske opbakning. Da Løbeskolen begyndte, 

var der 180 tilmeldte løbere, og hurtigt var vi oppe på 200. Det 

betød, at vi måtte udvide trænerteamet for at kunne klare den store 

tilslutning. Vi er nu oppe på 17 trænere i Løbeskolen.

Der har været fremgang på alle hold. På hold 1 var den første træning en 

gåtur med 3x1 minuts løb, og til sidst løb hold 1 25 minutter uden pause. 

Hold 2 sluttede skolen med at løbe 5 km uden pause, og hold 3 løb 10 km. 

Hold 4 løbere er blevet hurtigere og kan løbe længere.

Trænerne siger tak for 12 fantastiske uger.

I foråret 2014 starter der en ny runde løbeskole.

Fra skole til
 klub

Men nu bliver løbeskolen til en løbeklub.

Tirsdag den 2. juli kl. 17:30 er den første træning i løbeklubben. Forskellen mellem Løbeskole og 

Løbeklub er, at i Løbeskolen var der mange trænere på alle hold og altid én, som samlede op, og der blev 

holdt sammen på hele gruppen. I Tranbjerg Løber Løbeklub bliver der fartholdere, som holder en aftalt fart 

og løber en aftalt rute og distance. Der bliver fartholdere på 7:30 -4:30 minutter per kilometer.

Har du betalt for løbeskolen, er du også medlem af løbeklubben frem til april 2014. 

Der vil i løbet af året komme specialhold, der har fokus på træning på et mål eller et bestemt 

motionsløb.

Der er allerede nu aftalt følgende specialhold:

• Audi Challenge halv marathon d. 9. september ved Jan Christensen

• Mårslet Run&Walk 5-10 km d. 17. august ved Jan Palle 

Der vil løbende komme nye specialhold.

Hvor og hvornår
Tirsdag og torsdag kl. 17:30

søndag kl. 10:00

Vi mødes bag ved Grønløkkeskolen.

• Tranbjerg-lober.dk, her finder du information samt link til betaling

• Facebook: “Tranbjerg løber”, vores flittigt brugte gruppe hvor du kan finde information 

om træning og begivenheder. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af trænerne.

nyt medlem? 

Specialhold og m
ål


