
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion,  oktober 2018

 Pavilloner! RFM v/Sven søgte før sommerferien Sparekassen Kronjyllands Gavefond om tilskud til ind-
køb af 2 stk. pavilloner. Vi fik godkendt et meget pænt tilskud, der faktisk kunne dække indkøb af 2 stk. 
pavilloner (1 stk. 3 x 3 m og 1 stk. 3 x 6 m) med S.K. og RFM logoer. Derudover er begge dekoreret med 
flotte løbemotiver. En stor tak til Sparekassen Kronjyllands Gavefond. Pavillonerne skal bruges ved vores 
egne stævner og skal med på tur til nogle af vores gratisløb.                                Knud

Løbetrænerkursus Basis1 arrangeret af DGI lørdag d. 29. september havde deltagelse af 3 RFM medlem-
mer (Stig Daugaard, John Tietzel og Kirsten Hviid). Et sådant kursus er første step til et nyt projekt begyn-
derløber kursus med opstart i 1. kvartal 2019. Stig D. er tovholder på planlægningen af opgaven. Senere 
kommer vi med mere om planlægningsfasen.                   Knud

Atletikhallen kan også bruges af RFM, forudsat der kan findes ledig tid. Karsten K. Larsen har sendt mig en
opfordring om muligheden. På bestyrelsesmødet i torsdags gik alle positivt ind for sagen. Det kunne jo være 
noget med 1, 2 eller 3 tider hen over vinterperioden. Jeg kontakter Karsten for et samarbejde om opgaven. I 
får senere nærmere info.                       Knud
 
HR-Industries Zig Zag løbet blev jo afviklet søndag den 23. september med et rekordstort antal tilmeldte – 
ca. 195. På resultatlisten (den læser du på klubbens hjemmeside, hvor du også kan se et hav af fotos) kom 
der dog kun 166 motionister. Fordelingen var en blanding lige fra små børn til voksne langt op i årene og 
igen fordelt på piger/kvinder og drenge/mænd. En difference på 15% skyldes dels uafhentede løbsnumre 
dels nogle, der stod af undervejs. Løbet foregik i fint vejr, bortset fra en kort kraftig byge ved 11.30 tiden; 
men det tager jo ikke pusten/humøret fra motionister. Til årets løb fungerede vort højtaleranlæg 100% - det 
var virkelig dejligt. Som en gardering havde vi indkøbt en megafon ifald højtaleranlægget ikke ville, som vi 
ønskede. Kan et løb som familieløbet Zig Zag afsluttes bedre end med medaljer og slikposer til alle børn til 
og med 13 år og grillpølser med tilbehør til alle. Alt det spiselige blev sponseret af løbets hovedsponsor HR-
Industries – tak til Henrik (ejer af HR-Industries). Vi glæder os allerede til 2019.                   Knud

Flaskeetiketter. Medlemmer i klubben er og har altid været flinke til at købe øl og vand. Men - men! Er det 
ikke muligt for øl- og sodavandsdrikkerne IKKE at skrabe/rykke etiketterne af flaskerne, når de drikker? 
Det bevirker, at supermarkedernes flaskepantmaskiner ikke kan læse, hvad det er for en flaske, der bliver 
indlæst. Resultatet er, at den tomme flaske afregnes med 0,00 kr. Det har ikke før været det store problem 
hverken i Føtex eller Kvickly. De får blot at vide, at automaten har ‘snydt’ mig for en flaske - altså 1 kr, så 
får jeg den krone. Men forleden var der 3 sodavandsflasker, som manglede noget af etiketten. Og dem ville 
Bilka ikke godtgøre, når stregkoden manglede. Så derfor, please! Lad etiketten være på flasken.      John

Gå-hold. Mon der er andre end mig, som har lyst til, at klubben også har et "gå hold" ? Da jeg ikke længere 
kan løbe, har jeg ofte tænkt, at det kunne være dejligt, hvis klubben havde et gå hold, hvor f.eks. skadede 
løbere, familiemedlemmer osv. kunne mødes og gå en dejlig tur sammen. Jeg forestiller mig, at vi mødes på 
samme tid som løberne. Det er mere hyggeligt at have nogen at følges med (specielt i vinterhalvåret) - og lidt
nemmere at komme op af sofaen og af sted   Giv bestyrelsen et praj, hvis et gå hold også kunne være 
noget for dig.                   Lotte

Den kommende klubfest. Tiden nærmer sig jo for den årlige klubfest, som sædvanligt den første lørdag i 
november. I år bliver det den 3/11 kl.18 i Folkedansernes hus, Havrevej 4, 8920 Randers NV. Der er lidt tid 
til endnu; men dejligt hvis du vil skrive dig på tilmeldingslisten i klubhuset snarest. Det gør det lidt lettere 
med hensyn til disponering af mad og drikkevarer m.m. Vi håber, at vi kommer op på min. samme antal som 
sidste år omkring 50 personer, men selvfølgelig gerne mange flere...
Sidste tilmeldingsdato er søndag den 21/10, men som sagt gerne før. Prisen for dette storslåede arrangement 
er kun 150 kr., som kan indbetales på Mobilepay 51715230 (Elin) eller overføres til kto. 9321-3215620696, 
selvfølgelig senest d.21/10. Kom frisk...       Festudvalget

En vinder. Zig Zag løbet blev som bekendt afviklet den 23/9. Distancen på 6,5 km 
for kvinder blev i den fine tid 00:32:41 vundet af Judith Jensen, RFM. På løbsdagen
fik hun imidlertid ikke sin fortjente præmie. Det blev der rådet bod på lige efter
Dronninglund løbet, da Knud overrakte et gavekort til den glade vinder.          Sven

Aktivitetsberetninger. På klubbens hjemmeside,  www.frejamotion.dk,  finder du
flere spændende beretninger fra forskellige begivenheder: 
Senior mesterskabet i petanque (Kurt), Molsløbet (Judith)
og Dronninglund løbet (Hans og Jørn)

Deadline for indlæg til næste nummer er d. 29. okt. Send til Bentvin@gmail.com.   BV, d. 2.okt. 2018.
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