
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion,  maj 2018

Jens Ahm skriver om deltagelse i Berlin Halvmarathon. 
Den 6. april var vi 14 personer fra RFM, der havde aftalt at mødes på hotel
Park Inn i Berlin. Formålet var at deltage i Berlin Halvmarathon. Turen
derned gik fint . Fredag eftermiddag blev brugt på indtjekning på hotel,
afhentning af løbenumre osv. Fredag aften blev der spist, hygget og væske-
balancen blev genoprettet. For nogle af deltagerne tog dette lidt tid 

Lørdag morgen fik vi dejlig morgenmad på hotellet. Resten af dagen blev
brugt på at se på byen, spændende med mange seværdigheder .
Fortsættes på hjemmesiden www.frejamotion.dk

Casper Svane til løb i Bjerringbro den 8. april.
Jeg ankom i god tid, fik anvist et omklædningsrum, som jeg havde for mig
selv, skønt. Det var et såkaldt rundeløb, man kunne løbe eller gå ruten, der 
var på 7 km. Jeg mente, at en tur på 7 km var nok til mig. Læs mere på 
www.frejamotion.dk

Casper Svane deltog også i Riis Skov Trail 2018
Vi var tre, der mødtes hos mig i Hornbæk, opsamling af Hans ved Elmely
og herefter i bil til Aarhus. Fra parkeringspladsen var der en gåtur på 1-1,5 
km til startområdet. Vi fik udleveret startnummer og afleveret bagagen. Læs
mere på www.frejamotion.dk
 

Fladbro løbet søndag d. 6. maj. Har du husket din løbstilmelding på RØD tilmeldingsliste? Som 
RFM medlem er det jo gratis for dig. Ellers få det gjort senest d. 29. april kl. 11.00. Randers Freja 
Motions samarbejde med Fladbro løbet/Randers Freja Atletik betyder, at vi stiller med et antal 
hjælpere – fordelt på fredag d. 4. maj, lørdag d. 5. maj og på løbsdagen d. 6. maj. Tilmeldingsliste 
til hjælpere havde jeg med i klubben i dag, onsdag d. 18. april, og alle ledige pladser blev stort set 
besat af RFM personer – Det kalder jeg bare en rigtig flot indstilling. Tak for jeres tilsagn om hjælp.

Knud

Viborg træning onsdag d. 9. maj. Husk din tilmelding på hvid seddel senest onsdag d. 2.maj.
Knud

Hinnerup løbet torsdag d. 7. juni. Husk nu din tilmelding på RØD tilmeldingsseddel senest d. 30. 
maj. Tilmeld dig nu og gem datoen i din kalender. Mon Hinnerup i år byder på bedre vejr end i 
2017, hvor det regnede? Knud

Sommerløbet torsdag d. 21. juni er også et gratisløb for RFM medlemmer. Det være sig både som 
løbsdeltagere og hjælpere. Løbsudvalget (Elin, Stig og Sven) er i fuld gang med forberedelserne. 
Bestyrelsen har aftalt med PV, at han vil stå for hvervning af hjælpere til løbet og senere til Zig Zag 
løbet. PV starter sit arbejde, når Fladbro løbet er overstået – tag godt imod ham. Følg med på face-
book, hvor udvalget/Sven løbende kommer med forskellige input.  Knud
                                                                              
                              

Månedens PV: Hørt i Vinterbadeklub Fussingø:
Til de, der kunne tænke sig at blive vinterbadere, er der kun ét at sige: ”Kom bar, do” 

Deadline for indlæg til næste nummer er d. 28. maj. Send til Bentvin@gmail.com. 
Nyd en løbetur i den vilde varme. BV, d. 19. april 2018.

http://www.frejamotion.dk/
mailto:Bentvin@gmail.com
http://www.frejamotion.dk/
http://www.frejamotion.dk/

