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- motion, sundhed og sammenhold for personer med bevægelseshandicap!Vi glæder os til at løbe sammen med dig!
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RaceRunning
Hvor og hvornår?
Aalborg Atletik & Motion, Skovdalen (v/ Sygehus Syd) 
Søndre Skovvej 2, 9000 Aalborg.

Onsdag kl. 15.30 - 17.00 (vi slutter af med hyggeligt samvær)

Du skal være medlem hos I.H. Aalborg, men har lov til at prøve gratis  
1 måned, for at se om det er noget for dig!

Busserne der kører tættest på Skovdalen, er: 1, 11 og 14 der alle holder 
ved stoppestedet ved Sygehus Syd (Hobrovej).

Find yderligere oplysninger om I.H. Aalborg på: www.ihaalborg.dk, og læs 
mere om RaceRunning på: www.racerunning.dk • www.by-conniehansen.com

„RaceRunning dyrkes på motionist- og eliteniveau, med mulighed 
for deltagelse i både nationale og internationale stævner“

Har du et fysisk bevægelseshandicap og har du lyst til at få dig rørt og få 
pulsen op ved enten at gå eller løbe, så kan RaceRunning være noget for dig! 

Om RaceRunning
RaceRunneren er en dansk opfindelse, der blev lanceret i 1991 under navnet  
„Petra“. Det er en trehjulet løbecykel, som giver spastisk lammede og andre han-
dicappede med balance- og motoriske problemer helt nye bevægelsesmuligheder. 
Bl.a muligheden for at dyrke race på lige fod med kørestolsracere og løbere! 

RaceRunneren kører let og er retningsstabil - selv på skrånende og ujævne under-
lag. Den giver selv de sværeste spastisk lammede en følelse af at bevæge sig frit, 
og den er en meget effektiv rekvisit til at forbedre kondition, styrke og smidighed 
samt effektiviteten i nervesystem og stofskifte.

RaceRunneren bruges både på atletikbaner og stier - året rundt.

Hvem kan deltage?
Alle med et bevægelseshandicap - eks. spasticitet, der er fyldt 6 år.

Påklædning
Det mest ideelle tøj at have på, er cykelbukser med gele indlæg (lange eller korte 
alt efter årstiden) og så en svedtransporterende t-shirt og en vindjakke. MEN al-
mindeligt træningstøj kan også bruges.

Kontaktperson for RaceRunning: Alice Birkbak, Digetsvej 55, 9970 Strandby • mobil: 21 80 37 73 • e-mail: alicebirkbak@gmail.com


