Oplev glæden
ved
løb
- du vil ikke fortryde det
vELKOMMEN TIL MORS og
VELKOMMEN HOS PINEN OG PLAGEN

Socialt

½-års
gratis
medlem
skab

(Pinen og Plagen - hvad er det?)
Pinen og Plagen er Mors’ største samlede sundhedsprojekt baseret på frivillig indsats.
Du vil opleve at din kondition bliver bedre og bedre, du får masser af overskud og energi i hverdagen.
Vi har et enestående sammenhold blandt løbere med vidt forskellig baggrund.
Pinen og Plagen tilbyder hvert år forskellige sociale arrangementer som: Sildeløb, Klovneløb, JuleRæs,
Spiseaftner, Foredrag og Fællesture til ind- og udland.

Seriøst

(Hvad byder vi på?)
Løbetræning med personligt træningsprogram. Du vil kunne gennemføre dit mål i løbet af den valgte sæson.
Du vælger selv holdet:
• Gåhold
• 3 begynderhold på 10, 14 og 16 uger (Løb- snak og gang, Jog - snak og gang og Lunt - snak og gang)
• Vedligeholdelseshold på 5 og 10 km
• Halv eller hel maraton hold
• Trænere fra Pinen og Plagen leder opvarmning og fællestræningen.
• Råd og vejledning om løbesko, løbeudstyr, forebyggelse af skader, ernæring og sundhed.
• Alle medlemmer får tilbud om at købe ensartet kvalitetsløbetøj til fordelagtige priser.

Sjovt

(Arrangementer med Pinen og Plagen)
Som
tidligere nævnt afholdes der hvert år faste arrangementer, i form af løb og meget andet.
Du vil også kunne komme til fantastiske fester som Sommerfest, Julefest og Fastelavnsfest.
Sammenholdet og glæden smitter af. Kom og lad glæden smitte af på dig!

Praktisk information
Kontingenten er kun 275 kr. pr. halvår.

Tilflyttere tilbydes ½ års gratis medlemsskab.

Vores klubhus ligger på Rolstrupvej 9, Nykøbing M.

Vi mødes (september-maj):
Tirsdage og torsdage kl. 19.00 fra Klubhuset, Rolstrupvej 9, Nykøbing M.
Søndage kl. 10.00 fra parkeringspladsen overfor Sallingsund Færgekro.
Vi mødes (maj-september):
Tirsdage kl. 19.00 og Søndage kl. 10.00 fra parkeringspladsen overfor Sallingsund Færgekro.
Torsdage kl. 19.00 fra Klubhuset, Rolstrupvej 9, Nykøbing M.
For yderligere oplysninger se: www.pinenogplagen.dk eller kontakt:
Jann Søndergaard mobil 20243244 eller mail jann@pinenogplagen.dk,
www.pinenogplagen.dk

….vi bevæger Mors

