
Nyhedsbrev AUGUST 2016 fra Randers Freja Motion

Formanden udtaler til nyhedsbrevet:  ”Jeg håber, at alle har haft en god ferie med gode 
oplevelser, og at I  har holdt jeres træning ved lige, således at I alle er klar til et godt efterår. Jeg har
selv tilbragt en meget stille juli i sommerhus med meget lidt træning. Har du brugt samme 
træningsmetode som mig, må du også lide efterfølgende. Vi ses.”

Randers City Stafet, den 17. august. RFM skulle gerne op på 6 – 8 hold af 5 deltagere. Tilmel-
dingslister ligger klar til dig i klubhuset, og tilmeldingsfristen er d. 10. august – du kan lige nå det! 
Alle fra RFM kan være med på 1 omgang à 3,5 km.  

Gratis løb. Ud over Randers City Stafet bliver Rougsøløbet og KaLøbet også i år gratisløb for 
medlemmer af RFM.
Rougsøløbet finder sted søndag d. 11. september med start kl. 14.00 fra Nørager Stadion (Nørager 
ligger mellem Vivild og Allingåbro).  Løbet henvender sig til alle i RFM, da der er følgende distancer:
ca. 4 km, ca.7 km og ca. 11 km, se http://www.rougsoeloebet.dk/.
KaLøbet arrangeres også i år på første søndag i oktober, nemlig d. 2. oktober kl. 11.00 med start og 
mål ved Kalø Landbrugsskole. Her kan du vælge mellem 5 og 10 km, se nærmere på 
https://app.lap.io/event/2016-kaloebet. Det er to rigtige gode og mindre løb i flot natur. Tilmeld 
dig på den røde liste i mappen i klubhuset.

Kageaftener her i efteråret bliver stadig sidste tirsdag i månederne august, september, oktober og 
november. Vil DU være med på bageholdet (kun 1 bager pr. gang), skriver du dig  på listen, der 
findes på opslagstavlen.

Torsdags fællestrænerne holder stadig sommerferie, men træningen starter igen primo oktober. 
Vi brug for en ny ”træner”, da PV har ønsket at stoppe grundet sit helbred. Vil du med på 
trænerholdet sammen med Finn Monrad og Knud laver du lige en ”ansøgning”, skriftlig eller 
mundtlig, til Knud om dette frivillige og ulønnede job, der tilgodeser alle RFM medlemmer.

Idrætskonsulent Louise Brok fra DGI kommer på besøg hos Randers Freja Motion 
tirsdag d. 23. august. Programmet bliver 

Kl. 18.30 velkomst
Kl. 18.35-18.45 opvarmning ved Louise 
kl. 18.45 – ca. 19.45 træningssession ved Louise

Alle fra RFM kan og må meget gerne deltage. Efterfølgende holder formand og medlemmer fra 
bestyrelsen et møde med Louise om DGI/RFM. Skriv datoen ind i din kalender nu!

En fra PV, der i flere af sommerugerne har været udsendt medarbejder til Skejby Sygehus. 
På den første dag af min indlæggelse på Skejby Sygehus blev jeg kørt til undersøgelse af en portør. 
Det undrede mig, at han hele vejen fulgte skiltene, der viser vej til kapellet. Da han tredje gang 
drejede af mod kapellet, måtte jeg gøre opmærksom på, at jeg jo ikke var død endnu, hvortil han 
svarede, at vi jo heller ikke var helt fremme endnu.
Da jeg skulle køres tilbage spurgte jeg ham, om ikke han fandt det lidt barskt, at kapellet ligger lige 
ved siden af operationsstuen. Dertil svarede han, at det er af hensyn til portørerne. Det er jo ikke 
alle der overlever operationen, og så er der ikke så langt at køre.
Jo det kræver et godt nervesystem at være indlagt.

Deadline for indlæg til næste nummer er allerede d. 24. august. 
Der kan heldigvis også løbes i regnvejr. Bent Vinther Sørensen d. 3. august 2016.

https://app.lap.io/event/2016-kaloebet
http://www.rougsoeloebet.dk/

