VELKOMMEN I

GREVE TRIM MOTIONSKLUB
er en af Danmarks største løbe- og
motionsklubber. Klubben blev dannet i
1975 og har siden vokset sig stor med nu
mere end 1.200 aktive medlemmer. Greve
Trim Motionsklub tilbyder løbetræning,
cykelmotion, powerwalk og skating med
løb som den dominerende sportsgren.
Klubben er bl.a. medlem af Dansk Idræts
Forbund, Dansk Atletik Forbund og DGI.

LØB
CYKELMOTION
POWERWALK		
SKATING

KLUBBENS FORMÅL ER
– 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 kredsløbssygdomme, erhvervs- og sportsskader.

SPORTSAKTIVITETER
Mere end 60 trænere og instruktører er
tilknyttet klubben. De sørger for at være til
stede ved frivillig løbetræning 4 gange om
ugen fordelt på 9 forskellige niveauer samt
begynderhold og seniorhold.

Cykelafdelingen træner flere gange ugentlig med ture på 2-3 timer fordelt på 6 hold
med forskellige niveauer spændende fra
rutinerede motionister til begyndere. Alle
hold kører med holdkaptajner og der bliver
bl.a. lagt stor vægt på sikkerheden.

Der er 5 forskellige hold i powerwalk og
mulighed for skating.

Læs om alle hold og træningstider på
klubbens hjemmeside, www.grevetrim.dk

SYDKYSTLØBET

park. Begge begivenheder har vokset sig
større gennem årene og har over 1.000
deltagere. Der er professionel tidtagning,
medaljer til alle deltagere, lodtrækningspræmier, forplejning og gode forhold for
såvel løbere som tilskuere.

Greve Trim Motionsklub arrangerer hvert år
2 motionsløb i Greve Kommune.
Om foråret afvikles Sydkystløbet, hvor der
er mulighed for at løbe 5 og 10 km samt
halv- og helmaraton. Løbet starter og
slutter ved Greve Idræts Center.
Om efteråret afvikles Sydkystløbet i det
naturskønne område ved Hundige Strand-

Klubbens medlemmer hjælper til på
løbsdagene. Du får her muligheden for at
mærke klubånden, prøve nogle forskellige
hold og tale med vores dygtige trænere.

MEDLEMSKAB

KLUBTØJ

Det koster 200 kr. årligt at være medlem af
Greve Trim Motionsklub, og det giver adgang til træning i løb, cykelmotion, powerwalk og skating. Indmeldelse sker online
på http://grevetrim.dk/?page_id=73

Hver den sidste onsdag i måneden fra
kl. 17:30 er der mulighed for at købe klubtøj i Greve Idræts Center.

Før du melder dig ind i Greve Trim Motionsklub, er du meget velkommen til at komme
og træne med et par gange gratis.

Der sælges t-shirt og singlet. Klubtøjet er
fremstillet i god kvalitet af mærket Craft og
leveres med klubbens logo påtrykt.

Som medlem af Greve Trim Motionsklub får
du mange medlemsfordele:
For dit kontingent kan du deltage i alle
klubbens ugentlige træningsaktiviteter,
dvs. motionsløb, cykelmotion, powerwalk
og skating.
Du får 20% rabat på fysioterapi & osteopati behandlinger hos correctme.dk i
Vallensbæk.
Et ID armbånd fra Djuva hjælper dem
omkring dig med at kunne hjælpe dig. Med
synlig og præcis infromation kan dine pårørende kontaktes øjeblikkeligt i tilfælde
af uheld. Samtidig ved førstehjælperen
besked om evt. relevant sygdom eller
allergi. Særpris 199,- kr. Bestil og se mere
på goo.gl/5zWzUu
Du får 10% rabat hos Cykelgården i Greve
på alle ikke nedsatte varer.
Du kan også deltage i medlemsarrangementer som f.eks. foredrag, workshops,
fællesture til andre motionsløb i ind- og
udland samt købe startnumre til udvalgte
løb til særpris.
Cykelafdelingens klubtøj kan bestilles
gennem klubben. Udvalget omfatter kortog langærmet trøje, vindvest og bib-shorts.

VELKOMMEN TIL
MOTION OG
SOCIALT SAMVÆR!
Læs mere på
www.grevetrim.dk
eller følg med
på Facebook

