
Nyhedsbrev MAJ 2016 fra Randers Freja Motion

Fladbroløbet

Peder Kræmer udtaler løbende: Nogle gik til 1. Maj møde mens andre "knoklede" på den hårde 

Fladbroløbsrute i det flotte forårsvejr det heldigvis var blevet � RFM stillede med et pænt hold, nogle og 30 

personer var vi og det gik fint for alle, vi havde ikke mindre end 4 aldersgruppe vindere, så det må da siges 

at være flot. I holdkonkurrencen blev vi nr. 14 på 5,6 km ruten og nr. 3 på 10,4 km ruten! Alt i alt en rigtig god 

dag med hygge i og omkring det opstillede RFM telt, vi blev jo godt beværtet med både sandwich og kage, 

så dem der ikke deltog kan godt  være lidt misundelige.�   

Onsdagstræningen 

d. 11. maj er  flyttet til Viborg. Læs tilmeldingsseddel på opslagstavlen og tilmeld dig på listen. Alle fra R.F.M. 

(pensionister, efterlønner og ikke arbejdsramte denne dag) er velkomne til denne efterhånden traditionelle 

onsdagstræning i Viborg.

Hinnerupløbet og Sommer-/kageløbet 

Hinnerup løbet torsdag d. 9. juni. Husk tilmelding. 

Sommer / Kageløbet d. 16. juni. Husk nu tilmelding. Enten som løber, hjælper (besked til PV) eller en plads 

på det meget vigtige bagehold, således at R.F.M. løbet også fremover bliver omtalt som KAGELØBET.

Torsdags fællestræningen 

holder en lang sommerferie, og derfor er d. 28. april sidste omgang fællestræning. De 3 autodidakte trænere 

holder en lang velfortjent ferie (det mener de da selv), og håber de kan være klar til en ny opstart omkring 

primo oktober. De tre trænere ønsker alle en god ferie.

Kaffemaskiner

Maskinparken af kaffemaskiner i R.F.M. er nu oppe på 3 styks med forskellig kapacitet  (1 l., 2 l. og 3 l.) Da 

disse maskiner har en rimelig stor værdi, har Evan klaret et fint aflåst skab til maskinparken. Da skabet er 

låst, finder du som klubhusvagt nøglen til skabet i pengekassen i containeren. Tak til Evan for fint arbejde.

Kageaften d. 28. juni 

Bliver i år som de sidste par år – nemlig grillpølser med tilbehør. Tilmeldingsseddel kommer på opslagstavlen

ultimo maj.

Hjemmesiden

Webmaster Thorkild udtaler til nyhedsbrevet: De fleste synes det har regnet i en uendelighed her i foråret, 

men der har været smukke dage. Kig under nyheder på hjemmesiden eller under galleriet, hvor der er 

billeder fra Fussingø, hvor du ikke har været! 

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

En af PVs

Godt nyt for burhøns. En forskergruppe har fundet ud af at økologiske høns har en større dødelighed end 

burhøns.Det kommer noget bag på mig. Jeg troede de havde samme dødelighed, nemlig 100%. Der må 

altså være nogle burhøns der overlever. Burhøns har det altså godt. Tænk.

Med solbeskinnet forårshilsen 5. maj 2016, Flemming Kloster Poulsen


