
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion,  nov. 2017

Eremitageløbet 8.10. 2017
Lørdag den 7.10. var vi to fra klubben (Jørn Lorentzen og undertegnede), der
kørte til Sjælland for at deltage i et løb, som jeg deltog i for mere end 30 år
siden. Vi tog færgen fra Aarhus og fandt stedet, hvor vi skulle overnatte - bed
and breakfast. Det var et udemærket sted, der kun lå ca. 10 minutters gang fra
Eremitageløbets startområde. 

Vi var kommet derover i god tid, så vi fordrev tiden med en køretur nordpå op
ad Strandvejen og retur. Vi fik også købt ind til aften- og morgenmad plus en
enkelt øl - arg det blev nu til en 6 stk's. Vi hyggede med kortspil, inden sengen
kaldte. Læs mere på www.Frejamotion.dk                                                                  Casper Svane

Royal Parks Foundation Half Marathon 8.10.2017
Det var 10 forventningsfulde medlemmer fra Randers Freja Motion, der
fredag morgen drog af sted imod Billund, spændte på om formen var i
orden eller om skader gjorde, at man ikke kunne gennemføre den halve
Marathon søndag.

Vi kom fortrinsvis nemt igennem Security, nogen blev undersøgt mere
end andre; men vel ankommet i lufthavnen gik jagten på toldfrie varer,
morgenmad og ikke mindst kaffe. 

Så gik turen til London, og Kræmer og Jens fik fornøjelse af Thumps Up. I lufthavnen samledes vi 
alle sammen og mødte Morten fra Maraton Travel. Vi var 24 deltagere fra Billund, der kom yder-
ligere 20 deltagere fra København, og resten af truppen på 62 deltagere var selv kommet til London.

Vi kørte med bus til vores hotel og blev indlogeret, hvorefter vi gik på opdagelse i diverse butikker 
(Nike shop i 4 etager mfl.). Godt trætte måtte vi se os nødsaget til at finde en pub, hvor vi kunne få 
dagens første Pint. Så tilbage til hotellet, hvor vi fik vores løbsnumre. Beretningen fortsætter på 
www.Frejamotion.dk.                                                                                              Jette og Karsten

Løb for et lys i mørket
Maren-Lis og jeg deltog forleden aften i Move Randers' årlige arrangement til støtte for ”Knæk 
Cancer”. Der var 140 deltagere mødt op - de fleste gik og nogle løb en eller flere runder på den 
fakkeloplyste 2 km rute omkring træningsbaner ved Dronningborghallen. Der blev indsamlet over 
12.000 kr., og efter rundturen var der et stort og lækkert kagebord. Vi vil anbefale, at vi fra RFM 
deltager talrigt i dette arrangement næste år  – det tjener et godt formål, og Move Randers møder 
pænt op til vores sommerløb, som er et gratisløb på deres aktivitetskalender.   Maren-Lis og Bent   

Torsdagstræning
blev igen startet op den 12. oktober efter en lang sommerferie. Første gang mødte 12 trofaste RFM 
motionister op til fællestræning (ud af 15), selvom vejret ikke var os særligt stemt. Men RFM-ere 
giver ikke op over for lidt dårligt vejr – kiler på i stedet. Alle havde en hård aften; men ugen efter 
havde jeg fået vejrguderne i tale – så var vi 15 i ”fællesfolden”, og vi havde det ”hyggeligt”, og alle 
gav den 110%, for I går jo ind for sagen, når I først står ved startlinjen. Om vi fremover skulle se 
15 – 25 motionister til fællestræningen ville glæde os ude på sidelinjen.         Knud

HUSK besøg af fysioterapeut i klubhuset tirsdag den 31. oktober kl. 20.00. Skulle du endnu 
ikke have fået dig tilmeldt, møder du bare op kl. 20.00. I får kaffe og måske et stykke kage! Se mere
i oktober udgaven af nyhedsbrevet.

Månedens PV. 
Hvis du altid gør hvad der interesserer dig, så er der i det mindste een person, der er glad. 

Deadline for indlæg til næste nummer er den 29. november. Send til Bentvin@gmail.com. 
Så er der snart klubfest, BV, d. 28.oktober 2017.
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