
Nyhedsbrev JANUAR 2016 fra Randers Freja Motion

Nytårsappel 3. januar
Formand Knud udtaler følgende: "Har du/I fundet løbetøjet frem, således du/I bliver klar til søndagens 
nytårsappel kl. 10.00? Husker du sidste år hvor ca. 90 – 95 deltog i nytårsappellen? Mon vi her i 2016 sætter
ny rekord? Kommer vi på over 100 deltagere? Vi ses søndag."

Generalforsamlingen 9. februar
Dette års genneralforsamling løber af stablen tirsdag d. 9. februar kl. 19.30 og ikke torsdag d. 09. februar, 
som det stod i sidste udgave af nyhedsbrevet. Alle medlemmer skulle have modtaget dagsordenen udsendt 
pr. mail d. 28. december 2015 af Elin. Skulle du ikke have modtaget denne mail, sender du lige en mail til: 
elinlaursen@pc.dk, og Elin sender lige mailen af d. 28. december til dig og justerer din mailadresse i vor 
maildatabase. Se også dagsordenen på opslagstavlen.

Fællestræning
Fælllestræning fortsætter også her i 2016 for fuld kraft hver torsdag kl. 18.30. Hvis du gerne vil vide, hvem 
aftenens træner er, kan du læse dette på opslaget om fællestræninger på opslagstavlen.

Kageaftener 
fortsætter også i 2016. Det er også som tidligere: Sidste tirsdag i hver måned. Vil du være en af dem, der vil 
bage en kage til alle på en kageaften, skriver du dig lige på listen over kageaftener – listen hænger på 
opslagstavlen.

Hjemmesiden er klar til smarthpone
RFMs hjemmeside er nu blevet opdateret, så smartphones også kan klare siden, uden at det hele sejler 
rundt. Find den på din smartphone og se hvor godt det virker. Adressen er som altid: www.frejamotion.dk 
Hjemmesidens utrættelige webmaster er stadig Thorkild Højgård. Har man stof til hjemmesiden, sender man 
det bare til ham.

Stof til nyhedsbrevet
Stof til nyhedsbrevet er meget velkommen, men indlæg må ikke fylde mere end 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 .

Husk at betale kontingent
Vores kasserer Elin skriver: Så er det blevet tid til at betale kontingent for 2016. Du bedes indsætte kr. 
300,00 senest mandag den 25. januar 2016 på klubbens konto i Sparekassen Kronjylland 9321 321 56 
20696. Familiekontingent er stadig kr. 600,00 for et år. Har du ændringer til adresse eller telefon kan du 
sende dem til mig på mail: elinlaursen@pc.dk

Klubbens træningstider
Klubbens træningstider er som sædvanlig flg: tirsdag og torsdag kl 18.30 og søndag kl 10.00, hver gang fra 
klubhuset i Vasen. Desuden kan man løbe om lørdagen i Fussingø fra søen kl 13.00. Seniorklubben løber 
hver onsdag kl 10.00 fra klubhuset. – Kom altid i god tid, for starten går til tiden .. som regel.

En af PV's
Der  bliver ofte talt om, hvornår det første menneske løber et marathonløb under 2 timer. Konklusionen er, at 
det kun er et spørgsmål om tid. - Jeg er helt enig, nemlig 1,59,59. Med venlig hilsen, PV

Godt nytår, vi ses derude! Flemming Kloster Poulsen, 2. januar 2016
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