
AK Kilen  

startede som atletikklub i 1981 

 

Der var aktiviteter i form af  

Atletik og løb for både kvinder og mænd. 

 

Nu er der flest medlemmer, der går og løber. 

 



 
Vi har et fantastisk klubliv,  
hvor alle støtter hinanden i  
at få frisk luft og god motion. 
 
AK Kilen er organiseret under DGI og Dansk Atletik 
Forbund og er medlem af Struer Idrætsforbund.  
  
Vi har bad og omklædningsfaciliteter i bygningen 
ved Struer Stadion og Struer Energipark.  



Hovedaktiviteten er vores træningsture  
på stier og veje i og uden for Struer by samt i Klosterheden 
 
Træning starter med fælles opvarmning 
Tirsdage og torsdage kl. 17.30 
foran Struer Energipark 
 
Vi deler os i hold, så alle har nogle at gå eller løbe med 
Gå eller løb 2, 5, 7 eller 10 km alt efter niveau. 
 
Lørdagsløb kl. 13  
efterfølgende socialt samvær  
og kaffe i klubhuset 
 
 



Klubben arrangerer ture til udvalgte motionsløb 
 
Holstebro byløb 
Pinen og Plagen løbet  
Borbjerg løbet 
Venø løbet,  
Thyholmer løbet,   
Hjerl Hede Naturløb,  
Lemvig Byløb 
Fra hav til Fjord (fra Bovbjerg fyr via Vilhelmsborg kro, Klosterheden til Struer) 
Skive løbet 
Eremitageløbet   
Klubture i efteråret  
Halvmarathon i Mejdal 
 
Klubben betaler i nogle tilfælde startgebyret. 
 



 Klubbens frivillige gør en forskel for 
  

  

  Vinterløb i Struer, Holstebro og Mejdal  

  

 Kilen rundt 3. tirsdag aften i maj 

  

I September  

 

  

 

 



Vi er en klub med mange traditioner, som vi fejrer efter en god motionstur 
 
• Nytårsssuppe og blodpølse 1. lørdag i januar 
• Onsdags gåture for seniorer 
• Skitur, evt. fastelavnsløb 
• Klubbens fødselsdag i april 
• Løb i skøn natur Fur, Vesterhavet 
• Cykeltur for pigerne i juni og grillhyggeaften for herrerne 
• Fra hav til Fjord (fra Bovbjerg fyr via Vilhelmsborg kro, Klosterheden til 

Struer) 
– Efterfølgende spisning i klubhuset 

• Julehygge og uddeling af km-pokal 
 

• Store væddedag/julefrokost i december, vi sætter væddesmål vedr. 
præstationer i det kommende år  

 
 



Vi støtter hinanden i at nå mål 



 

 

Om sommeren er der mulighed for at træne til atletikmærker 

for både voksne og børn.  

 


