
Nyhedsbrev JUNI 2015 fra Randers Freja MotiON

Hinnerup løbet torsdag d. 11. juni

Senest tilmelding er d. 3. juni på enten 4 km. eller 8 km. P.t. er der over 30 R.F.M. motionister, der har 

tilmeldt sig på rød liste. Husk gratis sandwich til alle R.F.M. deltagere efter løbet. Husk også klubtrøje og 

helst den hvide. Hvis du p.t. ikke har klubtrøje, henvender du dig til Knud senest tirsdag d. 9. juni.

Kageløbet 18. juni

Her sidst i maj er der allerede 50 tilmeldte deltagere. Vi har fået tilsagn fra mange frivillige hjælpere, men 

mangler stadig nogle stykker. Kontakt PV på tlf. 20737225 eller pv@andersen.mail.dk for at tilbyde din hjælp.

Du kan også skrive dig på hjælperlisten der er i mappen i klubhuset. 

Kageaften d. 30. juni 

Bliver som de sidste par år. Hold øje med opslagstavlen fra omkring d. 15. juni. 

Randers City Stafetten  tirsdag d. 12. august

Formanden udtaler til Nyhedsbrevet: I år bør R.F.M. kunne stille til start med flere hold, end de 2 hold vi 

havde med sidste år. Tilmeld på de røde lister medio juni!

Massør i klubben

Så er der atter massør i klubben søndag d. 14. JUNI fra kl 9:30. til kl 12. Der vil være afskærmning. Pris 

kr.100 for 1/2 time. Seddel er hængt op på opslagstavlen. Vel mødt. Rita Peilicke

Klubtøj

Skal du have fornyet dit klubtøj, kan du nu gøre dit bestilling på lister i klubhuset på træningsdage indtil d. 7. 

juni (vi har været i gang siden d. 26. maj). Husk når du afgiver din bestilling, skal du samtidig forudbetale.

Jens Ahm skriver om Lillebælt halvmarathon

Den 9/5 deltog jeg sammen med 11000 andre løbere i Lillebælt Halvmarathon. Løbet var mit blot andet 

halvmarathon. Mit mål var en tid på 2 timer. Gennemførte i 1.58.31 , så jeg var selv godt tilfreds 

Havde en mindre krise omkring de 18 km, men fik nye kræfter. Vejret var sol , regn og blæst. Alt i alt en god 

oplevelse sammen med en masse glade og positive mennesker. 

 

Laila fra bestyrelsen skriver

Efter snart 5 år som medlem i RFM er jeg nu kommet med i bestyrelsen og vil derfor gerne præsentere mig 

selv. I 2010 deltog jeg i RFMs løbeskole. Jeg har løbet flittigt 2-3 gange ugentligt lige siden. En stor succes 

for mig. Derfor meldte jeg mig som træner til den sidste afholdte løbeskole. Jeg håber, at jeg som 

bestyrelsesmedlem og sekretær kan bidrage til, at RFM er en klub, hvor alle føler sig godt tilpas.

Bjarne skriver om onsdagholdets Viborg tur

Dagens motionstur for de morgenfriske var henlagt til Viborg, hvor der i lighed med sidste år var arrangeret 

en tur rundt om Søndersø. Der var rigelig mulighed for at nyde den fantastisk smukke natur og det 

mangfoldige dyreliv. Vel retur og efter et forfriskende bad for de værdigt trængende stod den på en overdådig

morgenbuffet. En rigtig stor tak til arrangørerne. Tør man håbe på en gentagelse næste år ?

Månedens PV

Som alle ved, er den danske sprog en svær een. Tag nu bare løberen, der ville gå hele vejen og da han 

løber i mål som vinder, råber tilskuerne til ham, godt gået og endelig får han en vandrepokal som 

sejrspræmie. Og så kalder man ham en løber.       

God vind til alle ude på stierne! Flemming Kloster Poulsen, 31. maj 2015


