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Grillaftenen blev afholdt tirsdag d. 27. juni i et flot næsten sommerligt vejr. Aftenen havde deltagelse af 50 glade 
RFM motionister – heriblandt flere fra onsdagsholdet.  Menuen bestod som sidste år af grillpølser, kold 
kartoffelsalat og diverse tilbehør incl. en vand/øl. Efterfølgende var der kaffe og kage. Formanden fornemmede en
meget god og hyggelig stemning ud fra den summende snakken blandt alle deltagerne, og Knud retter en tak til 
alle, der hjalp og til alle, som deltog.

Formandens indlæg vedrørende klubfest fremover. Da klubfesten d. 5. november 2016 kun havde et 
deltagerantal på sølle 39, har det givet anledning til spørgsmålet: skal RFM fremover have en klubfest? Til 
arrangementet d. 5. november planlagde festudvalget jo en klubfest indeholdende alle mulige spændende detaljer 
– sågar ekstern underholdning – med basis i en fest, der burde have haft deltagelse af 60 – 80 medlemmer, men 
nej. Der var tale om et budget, der var tilpasset til 60 – 80 deltagere, og derfor er bestyrelsen nu kommet på 
arbejde. Skal der fremover holdes klubfest med mulighed for et meget lavt deltagerantal, eller skal vi helt droppe 
en fest? En tredje mulighed er en fest på et andet plan, der kan bære et deltagerantal på 40 – 60. 
Da bestyrelsen er meget i tvivl om, hvilken løsning der skal vælges har jeg  afholdt et møde med festudvalget, 
hvor vi har drøftet de forskellige muligheder. Bestyrelsen og festudvalget har besluttet at lave et spørgeskema, 
som vore medlemmer bedes udfylde. Skemaet er at finde i klubhuset, og du udfylder det (gerne anonymt) senest 
tirsdag d. 15. august kl. 20.00. Det udfyldte skema lægger du i en plastspand (ja – vi er på spanden), der også 
befinder sig i klubhuset. Herefter arbejdes der hurtigt videre med opgaven i festudvalget og i bestyrelsen, 
hvorefter vi melder løsningen ud i september nyhedsbrevet.

Mikael Nyegaard skriver om Århus halvmarathon.
På dagen måtte vi tidligt af sted, da vi sammen med de ca. 12.000 andre løbere skulle være klar til start klokken 
10. Det var med høje forventninger, at vi ventede på startskuddet.... Se mere på www.frejamotion.dk

Hans deltog i Bjergmarathon Aabenraa, den 19.juni.
I flere år har jeg haft lyst at prøve dette løb - garvede løbere har sagt, at det var strengt og mega bakket. Så slemt 
kunne det dog ikke være, tænkte jeg ! ….Se mere på www.frejamotion.dk

Maren-Lis var med til Jyske Bank Løbet i Hinnerup.
En flok på over 20 løbere og heppere trodsede regnen og kørte til Hinnerup...Se mere på www.frejamotion.dk

Sommerløbet (Kageløbet) 2017
Sommerløbet 2017 er nu overstået og endda vel overstået. Så vel, at jeg vil tillade mig at kalde det en succes. 
Vejret var helt perfekt. Lidt regn før løbet, men så bad vi guderne om godt vejr, og det fik vi. Vi havde en 
målsætning om et deltagerantal på mellem 200 og 250, og med 205 tilmeldte nåede vi målsætningen.
Succes får man ikke uden gode hjælpere, og gode hjælpere havde vi. Hele 47 personer havde givet tilsagn om at 
hjælpe på den ene eller den anden måde. Enten ved at bage kage eller ved at hjælpe med alle de andre opgaver på 
dagen, og alle - gentager -alle fuldførte deres opgave til perfektion. Ikke een eneste svigtede. Det synes jeg bare er
fantastisk. Derfor er der al mulig grund til at sige alle hjælpere tak for en flot indsats! Med venlig hilsen PV

Kurt Jensen gør opmærksom på, at årets Seniormesterskab i petanque afholdes onsdag den 6. september. 
Invitationen opsættes på opslagstavlen i løbet af juli måned. 

Gratisløb Randers City Stafetten onsdag d. 16. august. Nu kan du tilmelde dig på RØD liste, der er i mappen. 
Tilmelding senest onsdag d. 9. august kl. 11.00.

Gratisløb nr. 2 i efteråret er p.t. ikke på plads. Der arbejdes på et nyt løb et eller andet sted med en helt ny 
opsætning. Nærmere info kommer i august nyhedsbrevet.

Sommerferie holder klubben jo ikke, da der på alle træningsdage incl. onsdage er åben for din sædvanlige 
træning. Der er klubhusvagt på alle træningsdage. Skulle du, som normalt er arbejdsramt om onsdagen, have lyst 
til en omgang onsdagstræning, er du velkommen. Onsdagen forløber som om søndagen med kaffe og rundstykke 
med egenbetaling. Formanden slutter: I og jeres familie ønskes en rigtig god sommerferie indtil vi ses igen 
omkring d. 1. august.

Månedens PV-er: 
Som det er almindelig kendt, blive de unge mennesker, der træner onsdag formiddag, kaldt for onsdagssneglene.
Forleden var Inger og jeg en lille tur syd for grænsen og her købte Inger noget sneglegift til en af veninderne i 
onsdagsklubben og til min store skræk, sendte hun følgende mail til veninden:
"Hvis du kommer på onsdag, så har jeg sneglegift med"  Så onsdagssnegle. Pas på!

 Deadline for indlæg til næste nummer er d. 29. juli. Fortsat god sommer, BV, d. 30.juni 2017.
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