
Kære løbevenner 
Så er programmet for årets julefrokost på plads – lørdag d. 9. december kl. 10.00. Vi forsøger at gentage 
succesen fra sidste år. Det er ensbetydende med et program delt op i to – først dagens løbetræning – og 
herefter velfortjent julefrokost. 
 

 
 
Løb/vandretur: 
Afgang som vanligt kl. 10.00 – dog fra Egelund. Vi løber i to fartgrupper (den hurtige samler den knap så 
hurtige op inden hver post) til fire juleposter i hhv. Malling og Beder, hvor der vil være juleudskænkninger. 
Hvis man tager alle 4 poster er ruten ca. 8,8 km. Vi starter med sløjfe i Malling på 3,4 km, hvorefter vi 
passerer Egelund (ca. 10.35) på vej mod Beder, hvor de to sidste poster giver rute på 5,4 km. Man kan altså 
stå på og af afhængig af, hvor langt man ønsker at løbe.  Vandrerne tager en kortere rute på 5 km – også 
med start i Egelund. Og så er vi alle tilbage senest 11.35 med mulighed for sauna og bad. 
Tag gerne nissehuen på, så Beder-Malling kan komme i julestemning.  
 
Julefrokost:  
Vi spiser Cafe Klubånds skjønne julebuffet med start kl. 12.00 – og vi skal være ude senest kl. 18.   
Tilmelding og betaling til Lene Nicolaisen på mail:  Lene_nicolaisen@mail.dk.  Samtidigt indbetales 160 kr. 
pr person på reg. 9570 kontonr. 12036825. Husk at anføre navn i referencefelt. Der er plads til max.  65 i 
caferiet – dvs. begrænset deltagertal efter først til mølleprincip, så skynd jer at tilmelde jer. Sidste 
tilmeldingsfrist lørdag d. 2. december. Vi støtter Klubånd ved at købe drikkevarer i cafeteriet, hhv. øl, vin og 
snaps. 

Menu 
To slags sild m. karrysalat 
1/2 æg m. rejer og mayonnaise 
Fiskefilet m. remoulade og citron 
Glaseret skinke m grønlangkål 
Ribbensteg m rødkål 
Drue m. ost/druer, brød 
Ris a la mande 
Pris – 160 kr. pr. person (inkl. fælles snaps – øvrigt for egen regning).  
 
Sidst på dagen kan dans, boogie-woogie og andet tant og fjas ikke udelukkes.  

Er der ideer til indslag, sange el.lign., så tag dem endelig med. 
 
Hilsen bestyrelsen.  


