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Rita's sommerløb. Der har været mange løb for mig denne sommer, bl.a.
halvmaraton (HM) i Århus hvor jeg var med for første, men ikke sidste gang.
Det var en folkefest, som jeg blev "båret" igennem. Så har der været HM i
Bønnerup d. 13/7 og Is-løbet nr. 2 (HM) i Fjellerup d. 23/7. Alle gange synes jeg
det har været godt, men vi har nok også været heldige med vejret, ikke for
varmt. Så alt i alt synes jeg det går godt i øjeblikket for mig. Håber I ellers har
haft en god sommer, hvor I end har været - med eller uden sol,men måske med
nogle km i benene. Læs mere på www.frejamotion.dk.

/ Rita Hansen

Man behøver ikke løbe meget langt, selvom man er på Langeland
Landskabet på den sydlige del af Langeland, hvor en uge af sommerferien i år 
blev tilbragt i sommerhus, er fyldt med sjove rund-puldede ”hatbakker”, 
fantastisk flotte fuglereservater i områder med søer og moser, små skovområder 
og store åbne græssletter med vilde heste. Da egnen tillige har et fint vedlige-
holdt stisystem var det naturligvis oplagt at udforske denne herlige del af 
Danmark til fods. Læs mere på www.frejamotion.dk.

/Sven Grove Jørgensen

Knud deltog i Le Tour de Øster Hurup afholdt d. 20/7. Da TV2 tour karavanen, der de seneste 2 år har haft
henlagt en løbsdag i feriebyen Ø. Hurup, svigtede i år, havde Event Ø. Hurup i samarbejde med diverse 
partnere stablet et meget fint arrangement på benene. Læs mere på www.frejamotion.dk

Knuds sommertræning. Træfældning med håndkraft!! Hvorfor nu det? Jo – for i skellet mellem vores og 
naboens grund skulle et stort grantræ på 19 meter lade livet. At fælde træet ville ikke give de store 
problemer; men hvad med den store trærod?  Naboen og jeg fældede ikke træet, men besluttede at træet 
skulle væltes med træroden. Opgaven startede med frigravning af alle de kraftige rødder, hvor flere havde en 
tykkelse på 15 – 20 cm. Næste step var savning af alle de store rødder
og de lodrette smårødder. Reb med strammer var monteret, men træet
ville ikke på langs. Hvorfor nu ikke? Jo – for et sådant træ har en
pælerod (den går direkte lodret ned i jorden), og dette træ havde en
pælerod på ca. 20 cm i tykkelse.

Da træet kun ”hvilede” på denne pælerod, turde vi ikke gøre brug af
motorsav, men gik i gang med håndsav (et hårdt job). Til sidst brugte vi
en vippestang og fik hjælp fra vores koner, således at der var 3 personer,
der rykkede i 3 reb. Nu gav træet op – det kom på langs, og
efterfølgende havde vi et større oprydningsopgave. Når vi nu var i gang,
kunne vi ligeså godt nappe det sidste træ, der havde et større rodnet og
en kraftigere stamme end det første træ, men ingen pælerod (det må
være en anden sort). Dette træ kom på langs tirsdag aften, hvorfor min
løbetræning ikke kom på programmet. 
N.B.: min nabo og jeg tager IKKE imod opgaver. Hilsen Knud

Randers City Stafet. Husk det NU – tilmelding senest d. 9. august på rød seddel i mappen.

Gratisløb nr. 2 i efteråret har jeg p.t. ikke på plads, mere nyt følger i august (løbsdagen bliver i september 
eller i oktober). Hold øje med opslagstavlen. 

Månedens PV-er. Reklamebranchen er efterhånden blevet noget nærgående.
Forleden dag, da jeg var til fitness, havde jeg det dårligt i benene og kunne kun med stort besvær komme ned
ad trappen til omklædningsrummet. Nedenfor trappen er der en computerskærm med reklamer. Da jeg var 
kommet ned, tonede følgende reklametekst frem "Auning.begravelsesforretning.Dk"
Det var lige hårdt nok. Godt nok havde jeg det dårligt i benene, men så dårligt synes jeg nu heller ikke det 
var. Men hvad gør man ikke for at få kunder.

Deadline for indlæg til næste nummer er d. 29. august. Se interessant video på Youtube/ KAPA løbeteknik: 
https://www.youtube.com/watch?v=us1MmfQkqUk. God løbelyst i det friske sommervejr.  BV, d. 29.7.2017.
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