Nyhedsbrev NOVEMBER 2015 fra Randers Freja Motion
R.F.M. fest
Nu sker det! Fredag d. 6. november kl. 18.00 har festudvalget sammensat en festaften for alle R.F.M.
medlemmer med påhæng, der har tilmeldt sig. Hvad aftenen byder på, vides p.t. ikke, men alle må spændt
vente på, hvad udvalget har fundet på. Vi håber, det bliver en god og hyggelig festaften, der efterfølgende
kan få ikke-deltagere til at blive misundelige og måske ønske at deltage i næste års fest.
Julefrokosten for seniorer/ikke arbejdsramte
Det nedsatte høj-kompetente udvalg har fastsat datoen til onsdag d. 2. december. Nærmere oplysninger kan
læses på opslag om et par uger. Men husk at du selvfølgelig også denne onsdag kan få din sædvanlige
onsdags tur klaret, FØR julefrokosten.
Adventsløbet
Alle R.F.M. medlemmer, der ønsker at deltage i løbet (på 5 km., 10 km. eller ½ marathon), kan tilmelde sig
på liste i mappen i klubhuset, og derved sparer du gebyret til SportsTiming. Dog skal du selvfølgelig selv
betale selve løbstilmeldingsgebyret. Løbsgebyret betaler du kontant, når du afhenter dit startnummer lørdag
d. 28. eller søndag d. 29. november på R.F.M. ”kontor” oprettet på Randers Bibliotek. Læs mere om løbet via
www.frejamotion.dk under arangementer, hvor du finder link til løbets hjemmeside. P.T. er der tilmeldt 126.
Adventsløbets forberedelser
Adventsløbets udvalg (sammensat af personer fra R.F.M., R.F.A. og Atletikkens Venner) er på nuværende
tidspunkt meget langt fremme med forberedelser. F.eks.: Ruten, DAF opmåling af denne, indhentning af
tilladelser fra myndigheder, samarbejdsaftaler med sponsorer/samarbejdspartner og meget andet før, under
og efter løbet m.v. En af opgaverne er at skaffe hjælpere (primært vejvisere), og her er P.V. næsten i mål
med R.F.M.’s andel. Formand Knud udtaler: ”Tak til alle jer, der allerede har givet jeres tilsagn om hjælp.”
Kommende datoer
Allerede nu kan du notere dig følgende datoer: Søndag d. 3. januar med R.F.M.’s appel. Sommerløbet
torsdag d. 16. juni og ZIG ZAG løbet søndag d. 25. september. Mere om disse arrangementer følger løbende
i nyhedsbreve. I nyhedsbrevet ”december” kan du se datoen for generalforsamlingen, der jo skal afholdes i
første halvdel af februar.
Asfaltering af Gudenåstien v. Poul Erik
Randers Kommune har oplyst, at asfaltering af diget mellem Nørreåen og Randers Regnskov ikke længere
er aktuelt. Der arbejdes i stedet med etablering af en forbindelse mellem Nørreåen og grusvejen mellem
Fladbrovej og diget. Cykelforbindelsen mellem Nørreåen og Fladbrovej frem til motorvejen skal således ske
ad grusvejen/markvejen. Derudover planlægger man også en asfalteret sti mellem Hornbæk Engvej og
Vasen. Læs evt. mere på www.randers.dk (politik og demokrati, udvalg, miljø- og teknikudvalget, dagsordner
og referater, 30.09.15)
Løsning på sidste månedsbrev hvor spørgsmålet var:
Hvordan kan det gå til, at højdespringeren Bondarenko springer over 2,33 m, men kun bliver noteet for 2,30 i
resultatlisten? Jo, det skyldes naturligvis, at han ikke sprang på højden 2,33. Han sprang forsøget over. Det
var altså ikke de 2,33 han sprang over, men forsøget på at gøre det. Ja, den danske sprog er en svær een.
Rettelse
Det var Judith, som i sidste nyhedsbrev skrev om Rougsøløbet, og ikke PV, som der fejlagtigt stod.
Redaktøren beklager!
Mørk er november og løvfaldet slut, vandet begynder at fryse. Men ud vil vi alligevel☺ God tur på stier og
fortove! - Flemming Kloster Poulsen, 1. november 2015.

