
Nyhedsbrev MAJ 2017 fra Randers Freja Motion

Fladbro løbet søndag d. 7. maj er nu meget tæt på, og tilmeldingen for Randers Freja Motion’s 
medlemmer til dette gratisløb er i skrivende stund afsluttet. Vi når desværre ikke op på 50 tilmeldte 
fra RFM , da kun 39 har tilmeldt sig; men det er da også flot. Vores tilmeldinger er fordelt på Walk 
3 km med 10 deltagere, 5,6 km løb med  8 deltagere og endelig på 10,4 km løb med 21  deltagere. 
Til opstilling af RFM's telt lørdag d. 6. maj kl. 14.00 skal vi bruge 5 personer. Skriv dig på listen 
som teltopstiller – det tager kun ca. 1 time. Listen hænger på opslagstavlen.

Torsdagens fællestræning går på sommerferie d. 27. april, men det betyder jo ikke, at du ikke skal 
træne om torsdagen. Her træner du bare en længere tur, som du gør om tirsdagen/søndagen. Dog 
skal vi lige have foretaget vores løbetest nr. 2, og det bliver torsdag d. 18. maj kl. 18.30. Den ledes 
minimum af Knud, der ser frem til i det mindste at møde de 14 deltagere fra første test. Andre er 
også meget velkomne.

Onsdagstræningen d. 17. maj  Husk nu din tilmelding på listen, der hænger på opslagstavlen. Alle
medlemmer af RFM, der ikke er arbejdsramt denne dag, er velkomne til træning fra Viborg Van-
drerhjem. Mon vi i år bliver over 50 deltagere?        

Hinnerup-/Jyske Bank løbet torsdag aften d. 8. juni, reminder. Du skal tilmelde dig senest 
d. 31. maj. Læs mere på den røde tilmeldingsseddel i mappen i klubhuset.

Kage-/grill aften tirsdag d. 27. juni foregår i år som tidligere år. Menuen bliver den samme som i 
2016, og derfor skal du tilmelde dig senest onsdag d. 21. juni på listen, der hænger på opslagstavlen 
fra ultimo maj. 

Løbskalenderen på hjemmesiden er opdateret, se www.frejamotion.dk

Rasmus og John i Hamborg
Så blev det endnu engang tid til en weekend i Hamborg. 

Hamborg Marathon skulle løbes for 11. gang, og i år havde jeg
selskab af Rasmus og hans familie. Rasmus og jeg har trænet en
del sammen her i vinter, og vi har set meget frem til løbet i Ham-
borg. Optakten blev dog ikke helt, som jeg havde håbet på, da jeg
desværre løb ind i en fiberskade (igen) for ca. 4 uger siden. Men
med et par behandlinger og lidt ro var jeg blevet nogenlunde klar 
til til løbet. 

Efter ankomst til hotellet om lørdagen og den obligatoriske tur i
Reeperbahn (Herbertstrasse) var vi klar til søndagens løb. Starten gik kl. 9.00, kun 3-4 grader og 
med blæst og kraftig regn på de første fire km. Det var ikke lige de vilkår, der opfordrede til en PR; 
men det skulle jo prøves. De første 10 km gik da også ok, og vi rundede 10 km mærket på ca. 43 
minutter, helt efter planen. 

Læs videre i Johns beretning på hjemmesiden, www.frejamotion.dk

Månedens PV-er: 
Min mening om træning:
Jeg træner ikke for at blive yngre - jeg træner for at blive ældre.

 Deadline for indlæg til næste nummer er d. 28. maj. Vi ses til Fladbroløbet om halvanden uge,
 BV, d. 26. april 17.

http://www.frejamotion.dk/
http://www.frejamotion.dk/

