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Fællestræning, inspirerende foredrag og lækker mad!!!

Onsdag den 29. marts kommer Thomas Nolan Hansen og træner sammen med os og holder et superspændende foredrag om træningsmetoder og
træningstips m.v.

Thomas har selv en fortid som løber. Han har fyret en 5 km af på lige under 15 minutter og 10 km på under 32 minutter. Han har været dansk
landstræner i mellem- og langdistanceløb samt træner i klubberne Sparta og AGF Atletik. Desuden har han været personlig træner for en lang række
topløbere. Nu er han ansat i Aarhus 1900.

Han har således baggrunden i orden og ved, hvad han taler om.

Vi mødes omklædte klokken 17.30 (sædvanlig træningstid) i cafeen i Egelund. Thomas holder en kort introduktion og derefter laver han en lille 1 times
træning sammen med os. Efter bad og omklædning mødes vi igen i cafeen til spisning klokken 19.00. Der vil være en gryderet til 60 kroner. Klubben
betaler halvdelen, så din pris er kun 30 kroner + eventuelle drikkevarer. Det afregner du bare direkte med cafeen.

Klokken 19.30 begynder Thomas' foredrag. Der er mulighed for spørgsmål og diskussion undervejs. Vi regner med at være færdige cirka klokken 21.00.

Af hensyn til madbestilling skal du tilmelde dig bindende til Carsten Kjærgaard på mailen nymarksalle122@gmail.com. Tilmeldingsfrist absolut senest
lørdag den 25. marts  Der er også mulighed for at tilmelde sig på klubbens Facebook-side, hvor der også kommer et opslag om foredraget.

Du er naturligvis velkommen til at deltage i spisning og foredrag, selvom du ikke kan være med til selve træningen. 

Vi håber, at der kommer rigtig mange.

Vel mødt!!

Venlig hilsen
Motionsudvalget
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