
Nyhedsbrev JUNI 2016 fra Randers Freja Motion

Hinnerup løbet d. 9. juni 

Sidste udkald for tilmelding, semest d. 31. maj. 

Kageaften

”Kageaften” er jo altid sidste tirsdag i måneden og i juni er det d. 28. Som skrevet i sidste nyhedsbrev 

serveres der også i år grillpølser med tilbehør. Som noget nyt i år byder klubben på en vand eller øl pr. 

person. Du tilmelder dig senest torsdag d. 23. juni på seddel på opslagstavlen.

Sommerløbet 16. juni

PV udtaler, at hele holdet af hjælpere/vejvisere og ”kage” holdet er på plads. Alle I andre har nu mulighed for 

deltagelse i løbet på 4 km. eller på 8 km. ruten.

Randers City Stafet

Randers City Stafet sker onsdag aften i Randers ugen, d. 17. august kl. 18.30. For RFM medlemmer er det 

et gratis løb (husk klubtrøje). Skal RFM også sætte 100% rekord m.h.t. holdantal? I 2014 deltog RFM med 2 

hold (meget ringe) og i 2015 med 4 hold (lidt bedre). Kom nu frem i bussen og tilmeld dig på røde lister. Der 

kan tilmeldes på hold både for damer +70, herrer +70 og damer/herre mix +70. For alle vi andre er der både 

dame-, herre-, og dame/herre mix hold. D. v. s en ny klubrekord opnås ved kun 8 RFM hold.

Løbskalender 

Løbskalenderen er opdateret. Se under medlemssider på frejamotion.dk. Deltager du i de små løb i 

nærheden af Randers gør arrangørerne ofte meget for, at du kan få den bedste oplevelse af byen. Så har du

lyst til at løbe igennem en slotshave eller opleve sammenholdet i lokalsamfundene, så prøv nogle af de små 

løb. Har du selv haft en god løbeoplevelse, så del den med os og send den til kontakt@frejamotion.dk

Klubfest 2016 

Til orientering har festudvalget, som også i år består af: Lene N., Rita, Erik H., Jens A. og Peder, besluttet at 

festen i år skal finde sted lørdag 5. november og det bliver i Haraldshus, som også leverer maden. Musikken 

sørger en rigtig god DJ for kl.18 - 02. Reservér allerede denne dato nu, så vi kan blive mange deltagere ☺

Redaktør-skfite på Nyhedsbrevet

Her bringer vi en udtalelse af formand Knud: ”Flemming Kloster Poulsen har søgt og fået nye udfordringer 

hos den Danske Kirke i London. Jobbet indbefatter desværre ikke redaktørjobbet for nyhedsbrevet. Randers 

Freja Motion ønsker Flemming tillykke med jobbet og mange tak til dig for din tid som redaktør på 

Nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet har du altid opsat på en fin, inspirerende og overskuelig måde for alle os, der 

gerne vil følge med i klubbens mange gøremål.

    Ny redaktør til afløsning af Flemming er allerede fundet, da Bent Vinther Sørensen har sagt ja til det – 

Bent skulle fra september få langt mere fritid end nu, da han går på efterløn. Vi ønsker Bent tillykke med 

jobbet, og jeg har aftalt med Flemming, at Bent får en hurtig oplæring.”

Den afgående redaktør takker og skriver:

Dette Nyhedsbrev er det 28. og samtidig det sidste, som jeg redigerer. Som nævnt flytter jeg til London midt i

juli, hvor jeg skal være præst ved Den danske Kirke. Jeg vil sige tak for et ualmindeligt godt samarbejde med

formand Knud og hele bestyrelsen. Det kan du Bent, ny redaktør, glæde dig til. Samtidig en KÆMPESTOR 

tak til alle løbere i klubben for mange små og store løbeoplevelser. Jeg har kommet i klubben siden 2003 og 

kommer til at savne fællesskabet meget, ikke mindst alle de dårlige vittigheder i omklædningsrummet ☺ Jeg 

giver en øl en af de sidste træningsaftner inden afrejse, dato er ikke bestemt endnu.

Kig indenfor hvis I kommer til London og allerbedste hilsner herfra! - 27. maj 2016, Flemming. 


