
Nyhedsbrev OKTOBER  2014 fra Randers Freja Motion

Zig-Zag løbet

Husk Zig-Zag løbet afholdes søndag den 28. september. Du kan blive eftertilmeldt indtil 10:30 på dagen. Se 
mere på www.frejamotion.dk Grundet Zig-Zag løbet er klubben lukket den 28. september. Passer Zig-Zag 
løbets tidspunkt dig dårligt, kan du overtage vagten, henvendelse til Thorkild eller Peder.

Klubhusvagter

For tiden er antallet af klubhusvagter lige i underkanten. Har du mod og lyst til at tage en vagt i kvartalet, kan
du henvende til til Knud eller Thorkild. Du er også velkommen til at deltage i en vagt og se om det er noget 
for dig. 

 

Nyt logoskilt til klubhuset

Vores klubhus har igennem længere tid været uden vores synlige klublogo skilt, der i foråret fik en ublid 
medfart. Et nyt skilt er bestilt og bliver hængt op i uge 40 på ydervægen til venstre for indgangsdøren.

Løbeskole i R.F.M.? 

Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke oprettes løbeskole i 2014, da vi bl.a. manglede emner til 
hjælpetrænere, da vi forsøgte muligheden i foråret. Vi arbejder her i efteråret videre med sagen. Vi melder 
noget ud senere – ultimo 2014 / primo 2015.

R.F.M. løbere har deltaget i flere septemberløb  – her er nogle glimt:

Broløb 13. september
Annette B, Merethe, Bo og undertegnede deltog i 1/2 marathon over Storebælt.  Det var 5.gang der var 
broløb, men første gang vi deltog. Turen gik fra Korsør mod Nyborg og heldigt nok var der medvind på turen,
så vi blev hjulpet lidt på vej. Alle havde et godt løb og Bo satte PR .Inden turen gik hjemad havde vi fået 
tanket rigeligt op med mad og drikke i DSV teltet. / Birgit

Rougsøløbet 14. september
Rougsøløbet blev valgt som gratisløb, og RFM deltog med 12 løbere fordelt på alle tre distancer 4 km, 6,8 
km og 11 km. Start på Nørager Stadion. Det var perfekt løbevejr.  285 var tilmeldt de 3 ruter, - 267 fik noteret 
deres tid. Størstedelen af løberne kom fra Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole. Det var et godt arrangement
med løb både på asfalt, grusvej og i skoven. Et løb RFM helt sikkert kan deltage i igen. / Erik og Elin.

Støt brysterne løb i Århus søndag den 14. september
Mine tre døtre på 28, 23 og 13 år og jeg, drog til Århus for at deltage i ”Støt brysterne” løbet. Det er et løb, 
som støtter forskning i kvindekræft. På sidelinjen stod mine to børnebørn og svigersøn og heppede – helt 
klart den bedste dope man kan få ☺ Det var et velorganiseret løb. Som eneste deltager fra Freja, kunne det 
være hyggeligt, at der næste gang var flere som havde lyst til at køre med til Århus ☺ /  Lotte

Schools of the Run 18. september
Randers Freja Motion har deltaget i motionsløbet Schools on the Run, der løb af stablen torsdag d. 18. 
september, med 18 medlemmer, der alle havde opgaven som vejvisere. R.F.M. stod kun på sidelinien, da 
vores deltagelse var en hjælpende hånd til Atletikkens Venner, der manglede folk, da løbet startede kl. 12.50.
Løbet var et byløb på ca. 3 km og deltagerne var unge mellem 15 – 25 år under uddannelse. 

Læs videre på hjemmesiden om følgende nyt

Leif Rasmussen fortæller nogle af de sjove episoder, som Poul kunne ryste ud af ærmet.
Nyhedsbrevene kan nu hentes på hjemmesiden under ”Klubben”, ”Nyhedsbreve”
Om sikkerhed: se under ”Praktisk information”, ”Sikkerhed”. Lidt om hvordan du får hjælp hurtigst muligt.
Løbskalenderen er opdateret med de sidste løb her i 2014, se under ”Medlemssider”, ”Løbskalender”.

Vi ses ude på løberuterne i oktobers (forhåbentlig) smukke efterårsvejr ☺



Flemming Kloster Poulsen, 26. september 2014


