LÃ¸beMagasinet Rudersdal Marathon

Lars Bom til Rudersdal marathon

SÃ¸ndag d 3 jun 2007 kl. 10.30 gÃ¥r starten fra Rundforbi Stadion for det andet Garmin Rudersdal maraton, Danmarks
eneste og i Ã¸vrigt smukkeste seriemarathon pÃ¥ den permanent anlagte RudersdalRute. LÃ¸bet skydes i gang af den
landskendte skuespiller Lars Bom, bosiddende i lokalomrÃ¥det, som selv er aktiv adventureracer og marathonlÃ¸ber. Lars
Bom vil indlede lÃ¸bet med en kort introduktion til sit nye lÃ¸betrÃ¦ningskoncept â€™LÃ¸bâ€™ og der er et par af hans DVD-pakk
lodtrÃ¦kning blandt marathonlÃ¸berne.
Adskillige af landets marathonentusiaster, heriblandt den kendte ultralÃ¸ber Kent MÃ¸ller fra Ã…rhus, har allerede meldt deres
ankomst, og alle forventer et smukt og hyggeligt lÃ¸b pÃ¥ RudersdalRuten i grÃ¸n sommerpragt. LÃ¸bet sponsoreres af
Garmin, der har et avanceret GPS-lÃ¸beur pÃ¥ hÃ¸jkant som lodtrÃ¦kningsprÃ¦mie samt af LÃ¸beren i Lyngby, der leverer
sportsdrik og energibarer til stÃ¸tte for lÃ¸berne pÃ¥ denne lange distance. Alt i alt hÃ¥ber lÃ¸bsarrangÃ¸r Tor RÃ¸nnow pÃ¥, at
lÃ¸bet kan sÃ¦tte ny deltagerrekord: â€•Vi har Danmarks smukkeste marathonrute, vi har en sommerdag, vi har kendte
mennesker og flotte sponsorprÃ¦mierâ€¦og frem for alt hygge og godt humÃ¸r. Det kan kun gÃ¥ godt !â€•.
Der er tilmeldingsfrist til Rudersdal marathon d. 20 maj.
Ang. Lars Bom's lÃ¸bepakke kan jeg tilfÃ¸je fÃ¸lgende:
CitatÂ fra Lars Bom: "LÃ˜B" er en trÃ¦ningspakke, der sÃ¦tter fokus pÃ¥ optimal lÃ¸betrÃ¦ning. Der er tale om 215 minutters
dvd med 10 kapitler om lÃ¸b, samt et 72 siders trÃ¦ningshÃ¦fte. Dvd og trÃ¦ningshÃ¦fte bliver leveret i en samleÃ¦ske, sÃ¥
der er styr pÃ¥ indholdet. Der tilbydes 10 trÃ¦ningsprogrammer for lÃ¸bere pÃ¥ alle niveauer. Derudover fÃ¥r du en
personlig online-trÃ¦ningsdagbog pÃ¥ nettet. Prisen er 299,- i alt.
PÃ¥Â hjemmesiden www.loeb.dkÂ kan du se mere om dette, og her kan du ogsÃ¥ kÃ¸be "LÃ˜B".
PÃ¥ forhÃ¥nd tak. Lars Bom. mvh. Tor RÃ¸nnow / Rudersdal marathon
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