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Nyhedsbrev 

Greve Trim Motionsklub - april 2016 – nr. 1 

 

Velkommen til første udgave af nyhedsbrev for Greve Trim Motionsklub. I denne udgave kan du læse om: 

- Den nye formand har ordet 

- Bestyrelsen og hvilke opgaver der arbejdes med 

- Afdelingsnyt fra cykel, skating, powerwalk og løb 

- Stafet For Livet 20.-21. august 2016 

- Sydkystløbet 13. marts 2016  

  

Intro fra formanden  

 
Kære Greve Trim’er 
 
Du sidder med første udgave af Greve Trim Motionsklub nyhedsbrev, som vil 
udkomme 2-3 gange årligt. Formålet med nyhedsbrevet er at samle information 
om vores mange aktiviteter og gøre hinanden nysgerrige på alle foreningens 
sportsaktiviteter: powerwalk, cykling, skating, løb og spinning. Vi vil fortsat flittigt 
benytte ”face-to-face”, vores hjemmeside og Facebook til orientering, men vi kan 

på disse sider få information frem til medlemmerne på en lidt anderledes måde.  

Vi er i gang med at få mere hygge i det nye klublokale og håber med tiden at det kan blive et naturligt 
samlingssted for mindre klubaktiviteter. 

Foråret er over os og dermed er der godt gang i mange aktiviteter rundt omkring i klubben. Velkommen til 
nye cyklister, skatere, løbere og powerwalkere. I nærmeste fremtid venter årets første store motionsløb, og 
fantastisk at vores eget Sydkystløb blevet gennemført med rekordstort antal løbere. En kæmpe tak for 
indsatsen skal lyde til alle jer der hjalp med at få alt omkring løbet til at fungere optimalt.    

Klubbens nye bestyrelse blev konstitueret i februar, og vi skal i 2016 bl.a. arbejde med foreningsudvikling 
og sikre at vi altid har trænere, kaptajner og frivillige til vores mange hold, men vi vil også arbejde for gode 
medlemsaktiviteter og positiv udvikling af hele Greve Trim. Jeg vil takke vores 55 trænere, der sørger for, at 
vi alle kan finde nogen at dyrke vores fælles interesse med. Vi har et stabilt højt medlemstal og klubbens 
økonomi er særdeles sund. Vi har derfor grundlaget til at sikre et fortsat stort aktivitetsniveau, men det 
forudsætter naturligvis, at der er mange der giver en hjælpende hånd. Hvis du har lyst til at være med til at 
yde en frivillig indsats i større eller mindre omfang, hører vi meget gerne fra dig.  

Thomas Elsgaard 
Formand, thomas@grevetrim.dk 

 
PS: jeg håber I har lagt mærke til de fem små piktogrammer, som vores mangeårige medlem Jan Granquist 
har hjulpet med at producere. De symboliserer vores 5 sportsgrene og vil blive brugt flittigt i materiale om 
Greve Trim.   
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Bestyrelsen – hvem er hvem og hvad er det vi går og 
laver? 

Bestyrelsen i Greve Trim Motionsklub består af 9 personer, som blev valgt eller genvalgt på 
generalforsamlingen i februar. Bestyrelsen består af 3 tidligere formænd (Claus, Steen og Ole) samt 6 andre 
ildsjæle, som er med til at udvikle Greve Trim og sikre en sund økonomi. Vi holder bestyrelsesmøder 10 
gange årligt og diskuterer en række driftsmæssige opgaver samt strategiske udviklingsemner. Under 
bestyrelsen har vi en række udvalg/områdeansvarlige: løbetræningsudvalg, cykel udvalg, powerwalk 
udvalg, skating udvalg samt udvalg for sponsor, Sydkystløbet, fester, Stafet for Livet, klubtøj, materialer, 
marketing og kommunikation. Forslag, ris/ros og kommentarer til bestyrelsen kan sendes til 
thomas@grevetrim.dk 

     Rene                   Klaus                  Britta                 Helle                Heidi                 Thomas               Steen                Claus                   Ole 
   Hansen                 Olsen                 Lange               Nielsen            Hagman             Elsgaard          Jørgensen     Gudmundsson       Nysom 

 
Vidste du at… 

Vi er mere end 1.000 medlemmer i klubben fordelt på 4 sportsgrene: løb (ca. 725), powerwalk (ca. 50), 
skating (ca. 40) og cykelmotion (ca. 200). Ca. 10% af medlemmerne dyrker mere end én af vores fire 
sportsgrene og mange er også med til spinning eller Cross Trim i Greve Idræts Center. 

 

 
Stafet for Livet 

Stafet for Livet er en 24 timers holdaktion, som sætter fokus på kræftsygdom. 
Greve Trim Motionsklub har for tredje gang et hold med til Stafet for Livet på Mosede Fortet i weekenden 
20-21. August 2016.  
Holdet er oprettet som " Greve Trim Motionsklub " og kan findes på www.stafetforlivet.dk, hvor der også 
kan læses meget mere om arrangementet.  
Sidste år havde vi som hold 140 deltagere, og samlede 42.000 kr. ind til den gode sag. I år satser vi bestemt 
på både flere deltagere og flere penge. 
Arbejdsgruppen har opstartsmøde 19. april. Gruppen består af 5 personer, og da 
arrangementet er vokset hen over de første år, ved vi, at vi får brug for frivillige hænder. 
Så hvis du er interesseret i at hjælpe, har gode ideer til tiltag vi kan lave på pladsen eller 
andet, så er du meget velkommen til at kontakte Britta Lange på britta@grevetrim.dk 
 

Husk at sætte X i kalenderen ved 3. juni, hvor der afholdes fælles Greve Trim 
sommerfest i Ishøj Idrætscenter. Festudvalget kommer retur med invitation og 
pris i løbet af uge 15. Følg med på Facebook eller hjemmesiden 

 

 

mailto:thomas@grevetrim.dk
http://www.stafetforlivet.dk/
mailto:britta@grevetrim.dk
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Skating 

Vi har vinteren igennem haft en jævn fremgang af medlemmer, godt 
hjulpet af eventet ”60 dage”.  60 dages eventet blev en succes for os i Skating med mange friske og glade 
deltagere der mødte op til de 3 søndage i februar. 

I forbindelse med ønsket om en klubtrøje har vi i løbet af vinteren 
skiftet navn så vi nu hedder ”Skating”. Navnet er mere dækkende og 
sigende end vores tidligere navn ”Rul”.  

Vi har længe gerne ville over i en anden hal da gulvet i Hundige hallen 
er alt for glat til rulleskøjteløb samt at det store medlems fremmøde til 
træning. Så vi har haft en lang dialog med Greve Kommune. Det er nu lykkedes at få lov til at prøve at 
komme i GIC hal 3. Der er tale om to prøveperioder som strækker sig frem til jul. Vi glæder os til at komme 
ind i GIC hvor vi også er nærmere vores klublokale og andre medlemmer i Greve Trim. 

Nu står udendørs sæsonen for døren og vi kan komme ud og få brugt noget af alt den teknik som vi har 
brugt vinteren på at få opbygget. Det bliver dejligt at kom ud på asfalten igen. Vi starter første gang ud 
mandag d. 18. april kl. 18:00. Vi starter med en halv time med noget teknik træning. Så som at bremse og 
komme op og ned af kantstenene. Kl. 18:30 kører vi en tur på ca. en time. Vi vil lave forskellige hold, så alle 
får det bedste ud af det.  
Lene Olesen, skating. 

 

Løbeafdelingen 

4. januar startede vi med halv- og helmaratontræningen frem mod 
Sydkystløbet, hvor især 6.30 pr. km holdet under Kim og Peter, har 
haft mange deltagere ca. 45 til 50 deltagere, når der har været 
flest. Deres første delmål var at deltage i Sydkystløbet for at løbe 
samlet i deres træningstempo på 6.30, pr. km, og det var en god 
oplevelse for dem.  

Der er også en del der har brugt vintertræningen til at komme i 
form til at deltage i DGI trailløb rundt omkring på Sjælland og det 
kan være en stor oplevelse at komme ud og løbe, på smalle stier i terræn og med mange højde meter, og 
derved udfordre kroppen på en anden måde, end når vi træner her i Greve området på forholdsvise flade 
ruter. 

Træningen fortsætter nu mod de forskellige løb folk ønsker at deltage i, Hedeland Naturtrail, Hamburg 
Maraton, BT. ½ maraton, Københavns Maraton og de forskellige kvindeløb der kommer i den nærmeste 
fremtid. 
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I må meget gerne komme med forslag til løb som vi kan lægge ind i vores 
eventskalender, og som kunne være sjove at deltage i for mange af Greve 
Trims medlemmer. Husk at man kan låne Trim bannere til at tage med ud 
til løbene, så man har et fælles samlingssted, samt til hygge efter løbet, her 
kontaktes Klaus Olsen, klaus@grevetrim.dk for udlevering af bannere. 

16. marts startede vi igen begyndertræningen op for løbere. Vi startede op med et kort infomøde i 
Borgerhuset, hvor Greve Trim blev præsenteret af formanden Thomas Elsgaard og derefter kort info af 
Susan Kragh om praktiske ting i forhold til løbesko og løbetøj samt træningsprogrammerne. 

Derefter var det tid til det første træningspas, hvor der skulle deles ind i blåt, grønt og rødt hold, der er ca. 
15 til 20 løbere på hvert hold, vi ønsker alle nyløberne og trænere et godt 12 ugers træningsforløb, se 
meget mere om begyndertræningen på hjemmesiden. 

19. marts var Ole Harbæk på besøg for at holde kursus for vores trænere i hvordan de bedst coacher vores 
deltagere på holdene, så de får mest ud af træningen. Om de løber på det rigtig hold eller om de ofte løber 
ind i skader. Nogle gange kan det være vanskeligt at få folk til at skifte hold fordi det sociale, er en stor del 
af at træne i Greve Trim.  

I udvalget arbejdes der hele tiden på at 
optimere træningen, f.eks. at få Claus 
Hechmann ud og lave et træningspas, hvor 
han underviser i hans træningsfilosofi, så vi 
hele tiden er up to date, med de nyeste 
metoder inden for løbetræning. Et andet stort 
fokusområde er at sørge for at der er de 
trænere der skal bruges på de forskellige 
hold, og at sikkerheden er så god som mulig, 
når vi løber rundt på stierne i Greve, især om 
vinteren at have gule refleksveste på, så vi er 
tydelige at se. 

I udvalget har Rikke Jensen valgt at tage en 
pause, da hun gerne vil have mere tid til selv at træne og sin familie, vi siger Rikke mange tak for mange års 
flot arbejde, det sidste år som leder af udvalget. Rikke fortsætter som træner for Cross Trim om fredagen, 
det er vi meget glade for. Jeg har overtaget lederskabet af udvalget. I er meget velkommen til at kontakte 
mig, hvis I har gode forslag eller input, til løbetræningen, så tager vi det op i udvalget.  
Steen Jørgensen, Løbetræningsudvalget 

 

Vidste du at… 
For vores beskedne årskontingent på 200 kr. kan du cykle 3 gange om ugen, powerwalke/løbe 4 gange om 

ugen og skate et par gange om ugen. Fredag er der cross gym, mens spinning er en mulighed mod 

ekstrabetaling. Derudover kan du deltage i foredrag, workshops og fester. Dét er ”value for money” 

 

Greve Trim Motionsklub formål: 
– at motivere til dyrkelse af regelmæssig motion samt at arrangere aktiviteter for motionister 
– at informere om forskellige motionsformer til fremme af trivsel og velvære samt forebyggelse af 
kredsløbssyg- domme, erhvervs- og sportsskader. 

 

 

mailto:klaus@grevetrim.dk
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Cykelmotion 

Så er sæsonen startet 
for Cykelmotion. 
Vores sæson i 2016 løber fra 19. marts til 1. oktober. 
Vi mødes ved Greve Hallen. 

I cykelmotion er vi ved sæsonstart 2016 over 200 
medlemmer. Disse medlemmer fordeler sig på 6 
forskellige cykelhold, samt 60+ og vores seniorer. Vi 
har p.t. 19 holdkaptajner (trænere) som fordeler sig på 
de 6 hold. Nye kaptajner for sæsonen 2016 er Holger 
Reusser, Peter Lindschouw, Claus Sørensen, Dennis 

Lund, Annita Jørgensen og Poul Erik Madsen.  
Træningstider for cykelmotion er: 
Hold 1-6: tirsdag og torsdag kl 17.45 samt lørdag kl 08.45 
60+: mandag kl 09.30 
Seniorer: tirsdag og torsdag kl 09.00 
Nybegyndere (vort hold 6) kan starte på et vilkårligt tidspunkt i løbet af sæsonen, men selvfølgelig bedst 
om foråret, sammen med andre nye. 
 
Træningsarrangement. Den 14. februar afholdte cykelmotion et “Bliv Stærkere på cykel” arrangement med 
Michael Smith Larsen, fra Peakpower.dk. MSL er tidligere professionel cykelrytter, nuværende triathlet i 
elite/pro klassen (8t.53m som PB). Der blev givet indblik i bike fit, fysiologi og hvordan man træner mest 
effektivt (HIIT). Til slut lidt om ernæring. Meget inspirerende og udbytterigt for de 42 deltagere.  

For tredje år i træk drager cykelmotion i starten af april til 
Gardasøen. 46 tilmeldte, som skal ned og cykle rigtige 
bjerge og omkring i et ellers formidabelt cykelterræn. En 
fantastisk start på sæson socialt, trænings og 
konkurrencemæssigt. Stadig ledige pladser.   
 

Der afholdes trænerkursus for cykelmotion i samarbejde 
med DGI den 1. maj i GIC-Trim lokalet fra 09.00 - 17.00. 
Alle vores kaptajner deltager. Andre som muligvis nu eller 

i fremtiden ønsker at bidrage som træner, er velkommen til at tilmelde sig hos jesper@grevetrim.dk 
  
Hallandsåsen - Pinsen - 13-16 maj. 
I pinsen deltager cykelmotion på en arrangeret tur til Laholm vandrehjem ved Hallandsåsen af Lyngbye 
Inbike. Vi bor sammen, ¾ pension, glimrende mad, flot kuperet område og en meget social klub oplevelse. 
28 tilmeldte. Enkelte ledige pladser. 
 
Cykelmotion har sin egen tøj leverandør - Danish Bike. Du kan bestille tøj her: 
http://danishbike.dk/produkter/32-greve-trim/  Brug rabatkoden “TRIM” for at opnå vores rabat. 
 
Jesper Ritsmer Stormholt, formand for Cykelmotion 

 

Vidste du at… 

du som medlem af Greve Trim får 20% rabat på alle behandlinger hos Sydkystens Sportsklinik. Du får 20% 

rabat hos Sportswear i Greve Centeret på løbesko, 20% rabat på Crafttøj og 10% på andre ikke nedsatte 

varer i butikken. Du får 10% rabat hos Cykelgården i Greve på alle ikke nedsatte varer 

 

http://danishbike.dk/produkter/32-greve-trim/
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Powerwalk 
 
Sidst i februar skiftede vi leder af powerwalk fra Bente Nielsen til Lene Pejø, men det har ikke ændret på 
det store for træningen. Vi har tre etablerede hold: 
 
6 km som går sammen med Lisbeth og/eller Kirsten  
7/7,5 km som går sammen med Marianne og/eller Lene 
8 km som indtil videre stadig går sammen med Bente  
 
Frem mod Sydkystløbet der blev afholdt den 13. februar, havde vi lavet et hold der trænede med det 
formål, at kunne gennemføre en halv Marathon på ca. 3 timer. Træningen blev stablet på benene efter at vi 
havde et meget ambitiøst begynderhold i foråret 2015 - vi trænere blev spurgt: "hvad kan man egentlig 
drive dette powerwalking til?" - ideen om at deltage på halvmarathon distancen ved Sydkystløbet blev en 
realitet og træningen startede den 14. december 2015. 
Vi startede træningen mildt, således at alle havde mulighed for at være med. Ud af de 16 der startede 
træningen, gennemførte de 14. Det er vi meget tilfredse med og gentager helt sikkert successen, måske 
allerede til efterårets Sydkystløb :-) 
 
Den 16. marts var det så tid til at starte et nyt hold powerwalkere op - vi har fået god hjælp til at starte op, 
af to powerwalkere som selv var nye sidste år og af to garvede powerwalkere som altid stiller op og giver 
en ekstra hånd, når det er nødvendigt. Det er rigtigt dejligt med opbakning til opstart af nye entusiastiske 
powerwalkere - det giver overskud at være 7 trænere på skift om et hold :-) 
 
Den 30. maj glæder vi os til igen at deltage ved årets "ladywalk" på "tiøren" på Amager. Vi starter 
tilmeldingen på Greve Trims hjemmeside snarest - hvor vi også vil sørge for, at vi får bestilt sandwiches til 
arrangementet. 
 
Vi barsler også med en ren pw aften i vores nye klublokale - her skal vi tale om hvad I som medlemmer og 
powerwalkere kunne tænke jer at vi skal lave/arrangere og vi skal tale/sludre på kryds og tværs. 
 
Sidst men ikke mindst, vil vi gerne slå et lille slag for vores årlige cykeltur - som vi igen i år vil køre af stablen 
i august/september måned. En tur på små 25/30 km i et tempo hvor alle kan være med og cykelkurvene 
fyldt med gode sandwiches, kager, kaffe og kolde drikke. 
 
Alle ønskes et dejligt forår, hilsen Lene  
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Sydkystløbet forår 2016 

Forårets løb blev annonceret som jubilæumsløb nr. 40. Efter at have oplevet faldende deltagerantal ved de 

seneste 3-4 løb prøvede arrangementsudvalget og bestyrelsen forskellige tiltag for at lokke flere deltagere 

til løbet fx rabat ved tidlig tilmelding og halv pris til Greve Trim medlemmer ved onlinetilmelding inden 

løbet og endelig var der opbakning fra Greve kommune som sponsorerede deltagergebyrerne for alle børn 

til minimaratonløbet. Og noget/meget af det lykkedes for der blev sat deltagerrekord med mere end 1370 

tilmeldte – flere end 40% mere end vi tidligere har oplevet. 

 

På grund af ombygning på stadion måtte 

start/mål flyttes til Strandparken. Det gav 

flere ”udfordringer” blandt andet 

fastlægge og opmåle nye ruter, adgang til 

vand- og toiletfaciliteter, strøm og en 

bekymring om vejret ville være med eller 

imod os på dagen når nu vi skulle stå ved 

stranden midt i marts måned. Men 

heldigvis flaskede det hele sig. Vejret var 

fint og der var adgang til hvad der skulle  

 

 

bruges i Strandparken så grundlaget for en god løbsdag var på plads. 

 Og det blev en god dag! Der var en livlig stemning i start/mål området lige fra omkring kl. 8, hvor de første 

deltagere begyndte at indfinde sig, og frem til sidste (maraton)løber kom i mål lidt efter kl. 15 søndag 

eftermiddag. Endnu engang var der mange roser fra løberne når de kom i mål – både til løbet og 

arrangementet som helhed, den gode forplejning, men endnu engang fremhævede mange de fantastiske 

hjælpere langs ruten – det gør en forskel for deltagerne og det er med til at tiltrække løberne og få dem til 

at komme tilbage til vores løb igen. 

Derfor skal endnu engang lyde en stor Tak! til alle de frivillige, som var med til at sørge for, at det blev en 

god dag og en positiv oplevelse for både deltagere og tilskuere – uden jer ville der ikke være noget løb. 

 

 

Med så mange løbsdeltagere og koordinering af mange frivillige hjælpere opstod der et par skønhedsfejl 

undervejs, det rettes der op på, ligesom de forslag til ændringer og/eller forbedringer der er fremkommet 

tages med i evalueringen samt overvejelserne og forberedelsen til det næste løb som snart går i gang. 

Når vi ser tilbage på dagen og betragter vores samlede løbsarrangement kan vi alt i alt konkludere, at vi i 

Greve Trim 

Motionsklub er 

meget tilfreds 

med og kan være 

stolte af endnu et 

velafviklet 

Sydkystløbet. 
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Støt vores sponsorer – de støtter os og bidrager i 

væsentlig grad til klubbens drift 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


