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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære Medlemmer
Først og fremmest skal lyde en stor tak til damerne, der pakkede til Ladywalk i
fredags, og til mændene, der stod vagt på ruterne i mandags.

Endvidere er det nu lykkedes os at få besat alle
”hjælper-jobs” til Greve Strand Vandringen, hvilket vi er meget
taknemmelige for.
Så er ”Nordeateltet” rejst og

der

ventes på næste opgave.

Indtjeningen ved disse 2 arrangementer – Ladywalk og Greve
Strand Vandrig - udgjorde tilsammen godt 1/3 af klubbens samlede indtægter i 2017, så,
som I nok kan regne ud, er indtægterne derfor afgørende for vores aktivitetsniveau.
Vi håber at se dig til Greve Strand Vandringen søndag den 10. juni
2018. Tag gerne din familie og/eller venner med. Det koster 20 kr.
at deltage, men du deltager gratis, hvis du møder op i din røde
klubbluse.

Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Ingen nye medlemmer i denne periode.
Vandrekalenderen. Hvis du vil købe et eksemplar af Vandrekalenderen, skal du snarest ( og senest
den 14. juni) henvende dig til Lisa og bestille. Vi tager kun det antal eksemplarer hjem, vi får bestilling på. Prisen er kr. 30.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
HEDELAND

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve
Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk
Hjemmeside: www.grevegangsport.dk
CVR nr. 36 61 48 46

Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071

Hvem skulle tro en grusgrav kunne være så
smuk? Men det var Hedeland, den 5. maj 2018,
da ikke mindre end 26 medlemmer gik en tur
i det flotte forårsvejr. Vi var det eneste hold,
og holdpræmien var chokolade, som straks blev
prøvemagt.

KOMMENDE AKTIVITETER
Greve Strand Vandring
Søndag den 10. juni
Vi er nu næsten fremme ved startsnoren. Årets begivenhed for Greve Gangsport er lige om hjørnet.
Vi håber du kommer, og tag gerne
gæster med. Vi er i konkurrence
med et cykelarrangement i Greve,
men som bekendt er gå motion–
go’ motion.
Så vi glæder os til at se så mange af
vores medlemmer som mulig.

Bakketuren
Søndag den 12. august
Vores årlige tur til Bakken.
Vi går 10 eller 6 km, og spiser
sammen bagefter. Nærmere følger. Tilmelding nødvendig.

Tåspidserne skal igen have ros for et vel gennemført arrangement. Vi er
klar igen i 2019.

L A D YW A L K
Igen en af de faste begivenheder i vores forening. Vi stillede
som sædvanlig hjælpere til både pakning og ruter.
Det forlyder, at pakningen af poserne gik smertefrit. Det samme kan siges
om mændenes indsats på ruterne på selve dagen.
24 friske piger i røde klub bluser havde fundet vej til Ti-øren og vores telt.
Solen skinnede og humøret var højt både før og efter traveturen.
Efter sigende var der tilmeldt over 7000, men det var svært at se på pladsen, da vel nok flere end halvdelen, var gået inden den officielle start.
Langt de fleste går 7 km, hvilket også var tilfældet for Greve Gangsports
medlemmer, der var kun 2 der vovede sig ud på 12 km. ruten.
Da alle var kommet godt i mål, var der fælles hygge ved teltet, hvor foreningen havde sørget for
sandwich og et glas rosé vin.
Et fint punktum for en god dag.

Vandrefestival
Torsdag den 23. august
Vi deltager bl.a sammen med Greve Kommune.
Nærmere følger.

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

Øresundsmarch
Søndag den 30. september.
Tilmelding nødvendig.
At vi stiller hold betyder, vi skal være
(normalt) 11 deltagere, og at klubben så
betaler deltagergebyret.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
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det er muligt.

V A N D R E K A L E N DE R

Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres interesse.
Husk selv at tjekke, om turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalenderen på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed.
DATO NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

10.6

GREVE STRAND VANDRING

Greve Gangsport

Eget arrangement

7.7

Fødselsdagstur i Gribskov

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

22.7

Julemærkemarch på Bakken

Julemærkemarch

Se Vandrekalenderen

18.8.

Gribskov vandring

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

25. 8.

Furesøvandring

Alugod

Se Vandrekalenderen

16. 9.

Fødselsdagsmarch

Hvidovre Mf.

Se Vandrekalenderen

22. 9.

Efterårsvandring

Gangforen. Taaspidserne

Se Vandrekalenderen

30. 9.

Øresundsmarch

Rødovre Gangforening

Vi stiller hold

11. 11

Tårnbyvandringen

Motionsforeningen Kbh-.

Vi stiller hold
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INVITATION TIL STAFET FOR LIVET – GREVE

Kære medlemmer af Greve Gangsport
Fra lørdag den 18. til søndag den 19. august 2018 er der igen Stafet For Livet på Mosede Fortet.
Holdet Team Greve Gangsport & Venner stiller op, og holdet er åbent for tilmeldinger. Det koster 100 kr. at deltage på holdet.
Tilmelding sker på www.stafetforlivet.dk/greve, søg på ”Tilmeldte hold” i venstre side, klik på
Team Greve Gangsport & Venner, og tryk på ”Tilmeld dig på holdet”.
Har du ikke tid eller lyst til at gå med på stafetten, kan du også støtte holdet ved i stedet at
trykke på ”Støt” i venstre side, eller på ”Giv et bidrag til holdet”, inde på holdets egen fane.
Støtten kan gives anonymt, hvis du ønsker det. Ved at opgive dit cpr.nr. , kan du samtidig opnå
skaffefradrag for det beløb du støtter med.
Hvad er Stafet for Livet?
Måske var du med i 2016 på Tema Greve Gangsport & Venner, eller måske har du deltaget på
andre hold eller andre stafetter, og kender til det i forvejen.
Ellers kan jeg fortælle, at Stafet for Livet er et velgørenhedsarrangement, hvor man viser sin
støtte til og solidaritet med kræftramte ved, at mindst én fra holdet går på banen gennem et
helt døgn – fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00. Stafet-døgnet symboliserer, at kræftsygdommen er en man lever med hele døgnet rundt.
Bestyrelsen i Greve Gangsport accepterede i 2016, at klubben lægger navn til holdet, der altså
hedder Team Greve Gangsport & Venner. Som navnet indikerer, er det ikke et lukket hold, kun
for medlemmerne af Greve Gangsport. Dine venner og familiemedlemmer er også mere end
velkomne på holdet.
Greve Gangsports store pavillontelt er holdets base under stafetten, hvor vi kan søge ly, hvile
og hygge os, når vi ikke skal gå på banen.
Som medlem af Greve Gangsport, er du jo vant til at gå 1 time uden pause, og mere skal der
faktisk ikke til for at kvalificere sig til at deltage på holdet. Kan du gå flere gange 1 time i løbet
af stafet-døgnet, er det bare super.
Jeg håber at vi ses på Mosede Fortet til Stafet for Livet – Greve, lørdag 18/8 – søndag 19/8.
Venlig hilsen
Linda D. Winther
Holdkaptajn for Team Greve Gangsport & Venner
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