
Nyhedsbrev juli  2014 fra Randers Freja Motion

Klubbens træningstider
Vi løber fra klubhuset i Vasen på følgende tider:

 Tirsdag kl 18.30 
 Torsdag kl 18.30 
 Søndag kl 10.00

Seniorklubben: Onsdag kl 10.00 
Desuden er der en mindre gruppe, der løber fra Fussingø ved søen lørdag kl 13.00

R.F.M.s hjemmeside
Brug vores hjemmeside! Den bliver jævnligt opdateret med nyttige oplysninger, fotos, resultater m.m. Senest 
er der kommet nye gratisløb, nye ruter i Vorup og Tebbestrup Enge. Desuden er der opdaterede nyheder om 
motionsløb i nærheden af Randers (se under medlemssider, løbskalender). Find mange flere informationer 
på www.frejamotion.dk  - Thorkild Højgaard er webmaster og mailadressen for indlæg til hjemmesiden er: 
kontakt@frejamotion.dk

Regler for gratis løb for R.F.M. medlemmer
Bestyrelsen udvælger nogle løb, som skal være gratis løb for R.F.M. klubmedlemmer. Løbstilmeldinger til 
disse finder du i mappen med tilmeldinger i klubhuset. Af forpligtelser har du følgende: Løbet foretages i 
klubdragt (helst hvid evt. grøn klubtrøje og sorte benklæder). Afbud efter tilmeldingsfrist og udeblivelse fra 
det tilmeldte løb godkendes ikke. Hvis disse 2 regler ikke overholdes skal du selv betale startgebyret (det 
beløb, som klubben har betalt). Undtagelse fra dette kan kun ske ved godkendelse af klubbens formand eller
kasserer.

Bent Vinter Sørensen deltog i Århus City Halvmarathon 8. juni og fortæller:
Aarhus City Marathon blev afviklet for 3. gang, 12.000 deltagere, heraf 9 fra Randers Motion. Vi skulle 
afhente vores løbenumre imellem kl. 8 og 9, og løbet startede kl. 10. 
   Hele løbet var meget velorganiseret. Der var masser af officials til at finde numre og trøjer og til at tage 
imod i garderoben. Der var god plads på det store område foran musikhuset, tilstrækkeligt med toiletter, vand
og efterfølgende frugter og energibarer; det var alt sammen i orden. Der var opdeling i adskillige 
startgrupper, og der var fartholdere med sluttider fra 1.30 op til 2.30.
   Med de mange løbere var det mange steder vanskeligt at komme forbi - man skal sørge for at være i den 
rigtige startgruppe. Turen er tilrettelagt igennem midtbyen på kryds og tværs, med afstikkere på den anden 
side af den indre ringgade, helt ud til det nye havneområde omkring Lighthouse og sydpå omkring stadion. 
Der er ikke de store stigninger, når vi er vant til Fussingø; men ruten er ikke hurtig. Der er masser af sving, 
nogle steder brosten, og så var vi inde i et parkeringshus med snævre pladsforhold og mangel på luft. Men 
variation var der, og der var masser af tilskuere og underholdning undervejs. Et spændende og dyrt 
halvmarathon.

Lene Nielsen deltog i Kageløbet 19. juni og fortæller:
Jeg er en af de forholdsvise nye medlemmer i klubben fra løbeskolen foråret 2013. Var desværre forhindret i 
Kageløbet sidste  år. Men deltog til min egen store glæde i år. Tænkte dog, da jeg så alle de løbere, at det 
der med kage til så mange må ende i ragnarock. Men nej nej - ikke nok med vejret var med os - så var der 
masser af glade løbere og man kunne få en hyggelig snak med udefrakommende løbere. Og stemningen var
helt i top og en super hyggelig aften - og jeg synes virkelig det var et velorganiseret arrangement - og alle jeg
talte med var af samme mening - og det var ikke kun Freja folk jeg vekslede et par ord med. Så stor ros til 
arrangørerne - og da også ros til alle kagebagere - det sønderjyske kaffebord vil blegne ved siden af jeres !!!

Et godt citat
”Den, som vil vinde en idrætskonkurrence, løber 100 m. Den, som vil lære noget om livet, løber maraton.”
(Sagt af Emil Zatopek, olympisk mester i 1952).
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God sommer! – Flemming Kloster Poulsen, 28. juli 2014. 


