
Beretning sæson 2015/16

Jeg vil gerne lægge op til at vi får en dialog i løbet af beretningen, så bryd ind med 
spørgsmål undervejs. 

98 medlemmer ved årets slutning (50 løb/48 W&T)

April Besøg Charlottes butik
Brunch

15
39

Maj Ramsøen
Lady walk
Maglesø
Sportsmaster kvindeløb, Strøby W&T
Fokus på fødderne (Ole)

21
12
18
4
22

Juni Løbeevent m. yoga
Parkstafet
Klubmesterskab

4
12 
35

August Kaffehygge hos Gitte W&T 
Viby Realmægler løbet 
Ecco walkaton

10
55 børn
19

September Smuk kvindeløb
Frivillighedsdag i Roskilde
Skjoldungeløbet 

22 akt. 26 spi.
5
3

Oktober Eremitageløbet 
Walk-a-ton Svenstrup Gods

5
14

November Borddækning til Oktoberfest incl. spisning i cafeen 
Runway run (lufthavnen)

24
5

December Hedelandsløb
W&T julehygge hos Anne Mette
Nytårsløb – løb (Vicky, Rikke og Tanja)

10
4
14

Januar Hedelandsløb 
Julefrokost W&T hvidt hold

6
8

Marts Generalforsamling 21

Sæsonstarten 2015 bød på Outdoor fitness  med 15-20 pr. gang og begyndertræning 
for løb med et hold på ca. 14 hvor Carina og Vicky er tilbage.



Tøjudvalget Anne og Henning har fået en ny trøje på plads til os.

Bestyrelsens hjælp
Foreningens aktivitets udvalg og løbs udvalg har i høj grad taget sig af de enkelte 
opgaver i år. Bestyrelsesarbejdet hænger derfor godt sammen for os alle sammen.

I år skal vi sige farvel til Anne og Hans Henrik i vores bestyrelse. Og vi laver en lille 
omrokering i bestyrelsen hvor Ina og Charlotte C. bytter plads som medlem og 
suppleant.

En særlig tak til Carsten som hjælper med opdatering af hjemmesiden

Træneres hjælp
Kirsten/Sven/Preben G/Drea/Tanja/Lisbeth 
Charlotte/Charlotte/Ina/Karen/Poul

Medlemmers hjælp
Hjælp til Oktoberfest – 2.735 kr
Hjælp med uddeling af folder
Hjælp ved løb
Hjælp med at tage godt imod nye medlemmer og at tale godt om klubben 

Festudvalgene bag de forskellige fester (Løb: Anne, Tanja og Carina) (W&T: 
Charlotte, Charlotte og Ina og hele det hvide hold i forening)

Tak for samarbejdet med ældresagen

Aftale om tøj/sko udstyr hos Løberen i Ringstedgade 15 i Roskilde – 15% rabat – 
medlemsarrangement
Henning kan evt. bidrage med yderligere oplysninger.

Medlemmer må gerne tage initiativer og ikke afvente bestyrelsen 
fester/arrangementer o.lign. 

Tak til vores sponsorer RealMægleren samt til sponsorer omkring klubmesterskabet –
Butik 9 (Charlotte R.), Købmandshuset (Ina), Rødovre Trælast nu XL byg (Henning),
Uno Form (Anne), samt Løberen og Malerdalen vedr. trøjer. 

Træningen i den ny sæson - træningsplaner 2016 (Henrik) - Begynder og os andre - 
Folderuddeling



Fremtid:
 Søndag d. 6 marts – Brunch
 Sæson start 3. april
 Løbefest 8 april
 Skjoldungestien 1 maj
 Ramsødalen 22 maj
 Borup/Viby fællesløb 29/5
 Klubmesterskab 12/6

Mvh
Lisbeth


