
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion,  november 2018

Løbetræneruddannelse BASIS 1
Vi har i bestyrelsen haft et ønske om at sende nogle på løbetræneruddannelse med henblik på at afholde 
løbeskole i foråret 2019. Tre meldte sig Kirsten, John og undertegnede. Lørdag den 29. september mødtes vi 
ved klubhuset for sammen at køre til idrætshøjskolen i Risskov. Kl. 9 startede kurset med velkomst og præ-
sentation..... Læs mere på hjemmesiden www.Frejamotion.dk                      Stig 

Trailløb Moesgaard
 Søndag d.7. oktober var vi 5 løbere fra RFM, som var til trailløb i
 Moesgaard. Løbet var delt op i 3 forskellige sløjfer af 4 km - 
 undervejs kunne man bestemme sig for, om man ville løbe 1, 2 
 eller 3 sløjfer. 

 Lars og Jette A. løb 2 runder, Judith, Hans og jeg snuppede de 3 
 runder med en tur igennem i Giber Å på sidste runde. Våde løbe- 
 sko bliver ret tunge, fandt vi ud af. 

 Samme dag var der også DM i trail. De skulle løbe 50 km, under-
 vejs skulle de helt op på taget af museet 7 gange, puha godt vi
 kunne nøjes med turen op på taget én gang. Læs mere om løbet 
 på hjemmesiden www.Frejamotion.dk           

Annette M.

Eremitageløbet 2018
Sidste år  deltog  jeg sammen med Kasper i Eremitage løbet for første gang. Det var en stor oplevelse, så da 
løbet 2018 havde 50 års  jubilæum, var vi ikke i tvivl om, at det skulle vi opleve igen. Det kræver lidt plan-
lægning, da vi foretrækker en overnatning op til løbet, så som sidste år bookede vi et B-B, et dejligt stort 
kælderværelse med bad og det hele og kun beliggende 1,8 km fra start.  Læs meget mere på hjemmesiden 
www.Frejamotion.dk                      Jørn

Knæk Cancer løb
Torsdag den 25. oktober afholdt MOVE Randers et løb til fordel for "Knæk Cancer"
ugen. Vi var en del fra RFM, som havde valgt at løbe/gå ruten, en rute som var
smukt oplyst af fakler. Det var super hyggeligt, man kunne løbe/gå det antal runder
på 2 km, som man havde lyst til, og da der ikke var noget startgebyr, valgte man selv
hvor stort et beløb, man ønskede at donere. Bagefter var der kaffe og et flot kage-
bord.... Læs mere på hjemmesiden www.Frejamotion.dk                    Lotte

Himmelbjergløbet d. 28. oktober 2018
For lang tid siden var Judith og jeg blevet enige om at stille op (sidst var i 2016). Himmelbjergløbet er et løb,
der skiller løbere fra motionister. Med start og mål på Himmelbjerget er det noget andet end Fussings bakker-
mere anstrengende, men sjovere.  Beretningen fortsætter på hjemmesiden www.Frejamotion.dk       Hans

Julefrokosten for de ikke arbejdsramte RFM medlemmer har udvalget fastlagt til onsdag d. 5. december i 
klublokalet. Du kan allerede nu se opslag for dagens arrangement og tilmeldingsseddel på opslagstavlen. 
Tilmeld dig hurtigst muligt og betal (se på opslaget).                                               Knud

Julefrokosten for alle RFM medlemmer bliver torsdag aften d. 13. december. Udvalget (festudvalget + 
bestyrelsen) informerer nærmere  i 2. halvdel november.                                  Knud

Datoer for kommende arrangementer følger i december Nyhedsbrevet. Det gælder datoer for: 

Nytårsappellen, Hjælperkomsammen, Sommerløbet og Zig zag løbet.                                  Knud 

NB: Vræl: Spædbørn sover aldrig - de ligger kun til opladning.                                   Inger

Nyd den friske luft på stierne – og så er der klubfest på lørdag!
Deadline for indlæg til næste nummer er d. 28.nov. Send til Bentvin@gmail.com.            BV, d. 31.okt. 2018 
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