
Om at skifte løbeklub

Jeg er flyttet til Randers i efteråret 2013 og ønskede at løbe lokalt. Valget faldt på 
Randers Freja Motion efter deltagelse i advents løbet, hvor jeg talte med Torkild ved 
tilmeldingen. Det var jo et godt løb, og mødte op til træning lige efter - medio 
december. 

Blev rigtig godt modtaget og Lotte blev udpeget som barnepige og jeg fik en dejlig 
modtagelse – og hvad andet kan det være når selvskabet er Lotte og bagtroppen 
(undskyld).  Gruppen aftalte ruten og starter ud i rask tempo, som dog blev sat ned 
ved første stigning. Holdet blev hurtig opdelt i mindre grupper og jeg var lidt rystet 
over at man ikke venter på / følges med sidste mand/kvinde. 

Klubben fungere meget anderledes end det jeg kender så som:

       Før – autoritær        Nu – anarkist
 Opdelt i hold med 2 temposætter 

(læs træner) til hver hold, der 
løber holdets tempo og ikke noget
med at løbe foran temposætteren.

 Skarpe regler for hvordan et 
træningspas skulle afvikles.

 At der var en fast løberute til hver 
træningspas og mange ruter at 
løbe også på samme distance.

 At den 1. km løb man 1 min under
sit tempo (og når man så er lidt 
langsom så står man helt stille 
under opvarmningen)

 Der blev sløjfet (det er en meget 
positiv synonym for, at der blev 
opsamlet) og var der ikke ret 
mange, kunne man løbe hurtig og 
langsom sammen

 Efter træningspas – hvem kommer
først i bilen for at køre hjem 
(ingen træningslokaler)

 Aftaler fra gang til gang hvem jeg 
løber med 

 Hvis der er regler så er de 
underforstået og jeg har ikke lært 
dem endnu

  Løberute aftales med dem man 
løber med – tit den samme rute 
hver gang

 Løb for s…., vi skal jo i gang
(starte jeg sådan så er der ikke luft
til hele turen)

 Sidste mand er alene – det må 
være demotiverende altid at løbe 
sidst

 Et bad og så en kop kaffe e.l. 
Fantastisk hygge og samvær efter 
træningen, specielt om søndagen 
med ”morgenmad”

Jeg føler mig altid velkommen i klubben, har genkendt nogen fra fortiden bl.a. Lene og 
Jens

Birthe 
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