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Om Sommerløbet / Kageløbet 2018 følger en række indlæg:

Helle Damsgaard deltog i Sommerløbet
Jeg deltog for første gang. Et dejligt arrangement hvor der ikke manglede noget - en
flot løberute, mange deltagere, væske på ruten og tørvejr. Efter løbet var der disket op
med et væld af kager og boller. Det er et af de hyggeligste løb, jeg har deltaget i længe.
Da jeg kom ud til min bil, var jeg så uheldig, at jeg var punkteret. Der kom en sød
mand og hjalp med at skifte hjul - i et snuptag. Fik ikke hans navn; men hvis han læser
med her så endnu engang tak:)

Elin Laursen fra løbsudvalget
Sommerløbet er nu vel overstået. Med 215 forhåndstilmeldte og 20 tilmeldte på dagen kan vi kun være 
tilfredse. Vejret var noget koldt og blæsende; men det var jo kun en ekstra udfordring for løberne, der kunne 
vende hjem til et stort kagebord. Løbsudvalget Stig, Sven og Elin kan kun være glade for, at der var så stor 
tilslutning til løbet. Vi er også glade for, at det i RFM er så nemt at skaffe hjælpere. Derfor vil vi sige en stor 
tak for hjælpen til alle hjælpere, vejvisere og bagere ved Sommerløbet 2018 -  håber alle havde en god aften.

Læs videre på hjemmesiden www.frejamotion.dk – der er flere indlæg fra sommerløbet.

Peder deltog i Århus Halvmarathon, juni 2018
Søndag morgen den 24/6 kl.8 var vi 5 løbere, Annette V., Rita, Jens A., Mikael og undertegnede, samt en 
enkelt supporter, Stig Hansen, som mødtes ved klubhuset for at køre til Aarhus og deltage i Bestseller Aarhus
Halvmarathon. Der stødte yderligere 3 løbere til i Aarhus, nemlig Jette A., Judith og Merethe - de skulle 
videre efter løbet, så de kørte derfor selv.

Dagen startede godt, overskyet fra morgenstunden med god temperatur; men inden vi landede i Aarhus var 
solen allerede kommet frem, så vi var godt klar over, det blev en hed dag i Aarhus by og omegn. Beretning 
fortsætter på hjemmesiden www.frejamotion.dk.

Meddelelser fra formand Knud:
Klubtrøjerne er efter forsinkelse modtaget, og langt det største antal er udleveret til rette klubmedlemmer. 
De resterende udleveres ”løbende”, når jeg kommer i klubben i juli/primo august. Skulle der være en trøje 
med fejl/dårligt tryk, tager du den lige med til mig, og jeg laver en samlet reklamation (jeg har p.t. hørt om et
par af damemodellerne).

Hinnerup løbet deltog RFM jo i med hele 26 deltagere – meget fint, men i 2019 er der plads til forbedring – 
skal vi ikke over 30 RFM deltagere? Den nye rute fra 2017 havde de vendt til omvendt løb, da det skulle 
give bedre plads på ruten – det var også bedre, og for mit vedkommende var det bedre med flere mindre 
bakker end en meget lang stejl bakke. Tiderne kommer jeg ikke ind på, men disse kan ses på hjemmesiden 

Grillaftenen var også i år den sidste tirsdag i juni - d. 26. Aftenen bød på samme recept som de seneste år – 
dog krydret med varme rødkål kreeret af Stig Hansen. I år blev ”festen” for de flestes vedkommende til 
udendørs hygge (stablet på benene af Sys), da vejret i disse dage jo er helt fantastisk. Der deltog ca. 50 
klubmedlemmer, der vist alle havde en god aften.

Pavilloner! Klubben har 2 stk., der ikke er vandtætte, og derfor foreslog Sven, at vi skulle søge Sparekassen 
Kronjyllands Gavefond om et beløb til indkøb af 2 stk. i regntæt udgave. Som foreslået - Sven sendte en 
ansøgning af sted. Hvad skete der så i sidste uge? Jo, det gav gevinst. Sven/vi går på indkøb efter 
sommerferien.

Randers City Stafet foregår onsdag d. 15. august med start kl. 19.00. Her kan alle Randers Freja 
Klubmedlemmer deltage gratis ved tilmelding på RØD seddel i mappen i klubhuset. Alle skal løbe eller gå 
en omgang på 3,5 km. Husk at alle I friske RFM medlemmer kan deltage. Indtil videre er der ”kun” 3 
tilmeldingssider, men disse kan ved behov udvides. Jeg sørger for tilmelding via Elin.

God ferie til alle, men husk nu lidt træning, der ikke skader, men gavner.

Deadline for indlæg til næste nummer er d. 28. juli. Send til Bentvin@gmail.com. 
Fortsat god og varm sommer. BV, d. 29.juni 2018.
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