
Nyhedsbrev FEBRUAR 2017 fra Randers Freja Motion

Formanden minder om et par vigtige datoer og aktiviteter
RFM’s generalforsamling tir. d. 7. feb. kl. 19.30. Den aften starter løbetræningen kl. 18.00 (Knud åbner kl. 17.45).

Tilmelding til hjælper komsammen søn. d. 26. feb. til Elin eller på listen i klubhuset. Har du været  RFM hjælper i 
2016 uden at have modtaget en invitation, siger du bare til, og du får selvfølgelig en invitation fra Elin (Vi kan jo 
lave en lille fejl/forglemmelse – Knud).

Fællestræningerne om torsdagen fortsætter her i 2017 på fuld kraft. Vi trænere er glade for jeres pæne 
fremmøde til fælles gavn – I skulle gerne få noget ud af træningen både konditionsmæssigt og socialt i de små 
indlagte pauser, og vi (Hans, Finn og Knud) hygger os. Ny trænerliste kommer på opslagstavlen hver 2. måned, 
dog med forbehold for trænernavn.

Kageaftener fortsætter også her i 2017 hver den sidste tirsdag i måneden (dog ikke juli og december). Skulle du 
have lyst til at bage til sådan en aften (til ca. 30 personer), må du meget gerne skrive dig på listen som  ”bager”, 
og dit bagværk skal nok blive flittigt omtalt – dog sender vi ikke nogen hjem (som i bagedysten)!

Klubhus køkkenet: Da det jo er et fælles køkken for alle bruger, skal vi altid tænke på, at hvad der er dit ikke altid 
er mit. På nogle af skabslågerne er der påklistret et mærkat  med navnet RFM, og indholdet i disse skabe er til 
vores brug. Så er der et skab med tekst fælles (håndklæder til låns, viskestykker og andet), og indholdet her må 
bruges af alle brugere. Der er skabslåger med tekst OB 45 - dem holder RFM medlemmerne fingrene fra. På 
samme måde må andre klubbers brugere ikke bruge vores ting. Skulle du mangle en ting, har vi det givetvis ude i 
containeren. Husk at fælles orden og rengøring efter brug skaber respekt.

Poul Erik skriver om Nytårsappellen 
RFM's traditionsrige nytårsappel fandt sted søn. den 8. jan. i godt vejr og med et fint fremmøde af RFM-ere i 
(næsten) alle aldre. En del af forklaringen skyldes måske, at nytårsappellen i år lå så langt efter nytårsaften, at 
alle var kommet sig oven på eventuelle skader i forbindelse med årsskiftet. Da formand Knud var taget ned i 
varmen på de kanariske øer, blev traditionen alligevel brudt på et enkelt punkt, da næstformanden  (Poul Erik, 
red.) var stand-in og bød velkommen til et nyt og forhåbentligt godt løbe- og traveår.

De andre elementer i nytårsappellen var, som de plejer. Først motion (lidt), så kaffe (meget) og rundstykker med 
en lille én til. Bestyrelsen havde fundet plads til 74 siddende i klublokalet og havde derudover nogle ståpladser i 
reserve, hvis det skulle knibe. Det gjorde det ikke, men det var tæt på med 70-72 fremmødte.

Vi havde en god og hyggelig formiddag, hvor senior- og juniorklubmedlemmer fik lejlighed til at hilse på 
hinanden. Og de medlemmer, som kun sjældent kommer i klubben, fik set, at der stadig er godt med liv og 
humør i klubben.

Laila er snart klar igen – hun skriver
Nu er det 8½ måned siden, jeg blev skadet (brud på fod), og siden da har jeg kun
løbet på løbebånd 3 x 2 min. ca. 8 gange i alt. Belastningen var for stor, så jeg
måtte stoppe. Så fra at føle at jeg kom et skridt nærmere en lille løbetur, blev jeg
sat helt i stå – virkelig frustrerende. Skal jeg se på det positive, så er jeg heldig, at
jeg kan gå uden de store problemer. I Australien var vi på en fire dags tur til Ayers
Rock, som indeholdt to vandreture på 6 km i meget kuperet terræn – det klarede
jeg uden de helt store problemer. 

Sidste nyt er, at jeg forleden var hos ortopæd kirurg, som kunne fortælle, at
bruddet er groet lidt skævt sammen og samtidig har ”forvokset sig” - derfor de
gener, jeg har. Det kan der ikke gøres noget ved, men foden er stærk nok til , at
jeg så småt må begynde at løbe igen. Så når jeg har overstået min flytning, ses vi til en længe ventet løbetur. 

Månedens PV-er
Sammen med Gythe og Carl Aage overværede vi optakten til Dronning Margrethes nytårstale. En person med en 
masse sildesalat på brystet toner frem på skærmen, og straks udbryder Carl Aage:
"Det er da godt nok een, der har været med i mange motionsløb".

Deadline for indlæg til næste nummer er d. 24. feb. Nyd  en løbetur i det klare vintervejr. BV, den 28.jan.2017.


