
Nyhedsbrev NOVEMBER  2014 fra Randers Freja Motion

Nyhed: fællestræning hver torsdag 

Vi er startet med fællestræning om torsdagen. Vi starter med opvarmning ud til stedet, hvor selve 

fællestræningen foregår. Fællestræningen tilrettelægges således, at alle kan være med i det fællesskab, som

en samlet træning giver. Programmet for træningen er på ca. 30 – 40 minutter, og det giver en samlet 

træningstid på ca. 1 time, da vi jo også skal retur til klubhuset. På de første 6 fællestræninger, har der været 

ca. 15 – 20 deltagere – rigtig fint. Der kan bruges én person mere i vores trænerstab, så hvis du vil/kan 

afvikle en træningsaften, henvender du dig lige til Formand Knud for nærmere aftale

Adventsløbet 

Søndag d. 30. november (1. søndag i advent) afvikles Adventsløbet i samarbejde mellem Randers Freja 

Atletik, Atletikkens Venner og Randers Freja Motion. P.t. er der allerede ca. 200 løbstilmeldinger. Vi håber på 

ca. 800 – 1000 løbsdeltagere. Derudover skal der jo bruges mange hjælpere, og hvis du ikke allerede er på 

hjælperholdet, kan du stadig nå det ved tilmelding på listen i klubhuset eller direkte til P.V.  RFM medlemmer 

kan tilmelde (egenbetaling) sig løbet på listen i klubhuset.

Julefrokosten for seniorer

Julefrokost for de ikke-arbejdsramte løber af stablen onsdag d. 10. december. Tilmelding i klubhuset.

Julefrokosten for alle R.F.M. 

finder sted d. ? – dato er endnu ikke fastlagt, men hold øje med opslagstavlen og december nyhedsbrev.

Nytårsappel

- foregår altid første søndag i det nye år, og det bliver jo d. 4. januar 2015.

Vinterløbetøj til R.F.M. klubpriser. 

Vi har indgået en fin aftale med Inter Sport/Randers Sport, der tilbyder gode priser og god kvalitet. Pakken 

består af racejakke med lille tryk foran og stort bag på, Thermal mellemlag med lille tryk foran og stort bag 

på, vintertights uden tryk og ¾ lang tights uden tryk. Alt kan ses/prøves og bestilles (betaling sammen med 

bestilling) på vores træningsdage i uge 45 (tirsdag 4..11 og torsdag 6.11 18.00 - 20.30 og onsdag kl. 09.30 – 

12.00). Der findes bestillingslister med priser o.s.v. Spørgsmål stilles til Knud. 

Zig Zag løbet 

blev afviklet søndag d. 28. september i et fint efterårsvejr. Hele arrangementet forløb perfekt – lige fra 

opsætning af løbsruten, målområdet og stævnekontoret. Afviklingen af løbet med start først af børnene 

(desværre kun 12 deltagere), der alle fuldførte i fin stil. Alle børn fik medalje og en lille slikpose (Motto: først 

yde og så nyde). Derefter var det de voksnes tur til 1, 2 eller 3 omgange. Også her fuldførte alle. Eneste 

minus var, at kun ca. 55 deltog. Det gør vi bedre i 2015.

Hørt i klubben

P.V. leverer gode replikker, som er hørt i klubben. Her er november replikken: ”Vi løber på nøjagtig de 

samme tider, som vi gjorde  for 30 år siden. Den eneste forskel er bare, at vi nu kun løber halvt så langt.” 

(Poul Christensen.)

Læs videre på hjemmesiden om følgende nyt

Nyhedsbrevene kan nu hentes på hjemmesiden under ”Klubben”, ”Nyhedsbreve”

Løbskalenderen er opdateret med de sidste løb her i 2014, se under ”Medlemssider”, ”Løbskalender”.

Stof til nyhedsbrevet: Stof til nyhedsbrevet må ikke fylde mere 4-5 linjer, og du sender det til redaktør 

Flemming fkp@km.dk og gerne en kopi til Formand Knud erena.knud@webspeed.dk, således han kan følge 

lidt med i forløbet, - han laver dog ikke censur ☺.

Med ønsket om gode løbeture i novembervejret, Flemming Kloster Poulsen, 1. november 2014


