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Andaktsfullt sätter jag på mig springkläderna. Jag tänker börja försiktigt och inte göra det klassiska
nybörjarmisstaget. Många sticker ju ut och tokspringer två mil det snabbaste de kan, kräks, gråter och hatar
löpning resten av livet. Jag tänker börja på helt motsatt sätt. Jag ska springa enormt långsamt idag, och bara
hålla på tills jag känner att det inte är kul längre, tills det gör ont eller blir obehagligt. Jag ska testa hur långt
jag orkar springa utan att stanna, och sen kan jag gå tillbaks hem igen.
Bra. Brabrabra.
br>Tolv minuter! Jag sprang i tolv minuter utan att stanna. Fan, vad jag är bra. I morgon blir det tretton. Det
måste gå. Kan jag tolv, så måste jag kunna tretton.
Heja, heja! är en peppande löparbok för folk som tänker att de är för gamla/tjocka/trötta/ointresserade av att
börja springa. Om hur du tar dig från att orka springa i tolv minuter, till att genomföra ett marathon och vara
glad hela vägen.

Siste nytt: Nyhetsarkiv; 03.06.2017 O-trolleir og rekrutten på Vegårshei Fredag 9. juni til lørdag 10. juni
arrangerer Vegårshei IL o-trolleir på Fjellheim. Heia Gjestegård ligger langs E6 13 km. sør for Grong sentrum.
Vi har overnatting i 31 lyse og trivelige hotell rom og 10 hytter. Kro, spisesal og bar med alle.
Heia er Hvaler og Norges sørøstligste utpost. Heia - Hvalers utpost. Heia ligger lav og gråbrun ute ved de
ytterste grensebøyene. Tisler og Herføl er de siste. HEIA. Gårdsregister. Innhold.
Heia ligger ca. 220 meter over havet i forholdsvis jevnt lende vest for Stabekk. Jordsmonnet består av leir- og
sandmold. Velkommen til vår hjemmeside Vi har nå startet med maskin og liftutleie i våre lokaler ved
Merdevegen 14 B. Vi leier også ut følgende utstyr: Heia ViTA`s visjon lyder: «Sammen skaper vi trivsel,
utvikling og resultatet.» Verdiene, som skal underbygge respekten for den enkeltes ulikhet og yteevne, er godt.
Utvidet firma- og kredittinformasjon. Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over
firmaer og roller i norsk næringsliv: Det er en tråd som mangler i flroaen av tråder her, og det er en ren
Heia-tråd. Dette var en tradisjon den tida forumet holdt til på NRKs hjemmesider. Så. Heia ligger ute ved de
ytterste grensebøyene på ytre Hvaler og er den siste er øya. Heia barnehage eies og drives av Nesodden
kommune. Byggeår: 2012. Barnehagen har 8 avdelinger: 4 avdelinger 0 -3 år, 4 avdelinger 3 - 6 år

