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Viby løbeklub
VIby løbeklUb
tIlbyder trænIng I løb og walk & talk
Det er aldrig for sent at forbedre din grundlæggende kondition, og der er mange gode grunde til
at snøre løbeskoene og komme i gang med at
træne regelmæssigt og sammen med andre.
samVæret sætter VI højt
Det er det, der skal få dig til at deltage i Viby Løbeklubs træning. Ved starten af hver træning aftaler
de fremmødte distance, tempo og hvorhen turen
går. Ofte er der en opdeling i tre forskellige grupper
i hver aktivitet.
Vi træner sammen hele året med udgangspunkt fra
Viby Idrætscenter.
løb
Tirsdag og torsdag kl. 17.30
Søndag kl. 9.30
Vi løber i forskellige grupper. Hver gruppe har forskellig distance i intervallet 15-30 km. pr. uge
At blive udfordret af andre løbere på distance og
tempo motiverer os til at fortsætte vores træning
og til at sætte mål for vores træning.
Det virker motiverende at træne hen mod et mål
og det giver mening.
Vi deltager også i arrangerede løb på 3 km, 5 km, 6
km, 9 km, 10 km, ¼ maraton og ½ maraton.

walk & talk
Mandag
kl. 10.00
Tirsdag
kl. 17.30
Torsdag
kl. 10.00
og
kl. 17.30
Søndag
kl. 9.30
Vi går i forskellige grupper i rask tempo og snakker
sammen undervejs. Gruppernes tempo er tilpasset
efter deltagerne, så alle kan være med.
Hverdage går vi 1 time og søndage 1½ time. Vi går
samtidig og kommer hjem igen på samme tid, det
er tempoet og ruterne der er forskellige.
Både før og efter træning samles vi alle sammen
og man lærer hurtigt alle hold at kende, og der vil
også være dage hvor alle går sammen.

Om tirsdagen løber vi social, motiverende og for- VIl dU VIde mere?
bedrende aktiviteter.
Mere information kan ﬁndes på www.vibyif-loeb.dk
Om søndagen løber vi en længere tur.
Efter løbet nyder vi, at vi har gennemført!
Vel mødt
Viby Løbeklub
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