
Nyhedsbrev for Randers Freja Motion,  april 2019

Information fra formanden:
Fladbroløbet (den 5. maj) og Sommerløbet (den 20. juni) er de to førstkommende gratisløb. Tilmeldings-
listerne er allerede lagt frem til begge løb – det er bare med at få sig skrevet på. Vi er spændte på, hvor 
mange deltagere RFM kan mønstre her i 2019!! Sommerløbet har sin egen FB gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/Sommerloebet.Randers/  Gå ind på gruppen og DEL-DEL-DEL med
dine FB venner!!                     Sven

Løbeskole/løbestart
Lige en lille forklaring angående projektet ”løbestart” . Da tilmeldingsfristen var udløbet, var der kun 4 
tilmeldinger. Vi havde på forhånd sagt, at vi skulle være mindst cirka 15. På den baggrund valgte vi at aflyse.
Jeg skrev til de fire, som havde tilmeldt sig og beklagede, at vi måtte aflyse, men opfordrede dem til alligevel
at møde op i klubben. Tak til alle jer som havde givet tilsagn om at hjælpe ved "løbestart". Vi håber, at I vil 
være med til næste år, hvor vi vil gøre et nyt forsøg.     Stig

Tøndeslagning
I år viste det sig, at ”søndagsmotionisterne” var så heldige, at Anne havde klubhusvagt Fastelavns søndag. 
Anne (og Judith) forkæler os altid med deres utroligt lækre hjemmebag, når de har vagt, hvilket vi sætter stor
pris på. Anne tilbød i dagens anledning at bage fastelavnsboller og syntes, at det kunne være rigtig festligt at 
slå katten af tønden. Læs mere om Kattekongen på hjemmesiden www.frejamotion.dk                    Kurt J

Trailløb i Paris
Eco-Trail Paris - 18, 30, 45 eller 80 km. Jeg valgte 18 km/451 højdemeter. Et
meget velorganiseret løb med oplysninger om løbet ned i mindste detalje. Betalt
transport til startområdet, der i mit løb var Meudon skoven i det yderste Paris. 
Det havde regnet i mange dage op til løbet, så det var meget mudrede og stenede
stier. Stejle bakker og forhindringer. Det var hårdt - som det jo skal være. 

Mit løb sluttede i Domaine National de Saint-Claud - de andre distancer løb til
Eiffeltårnet. Der deltog 2556 - hvoraf 1049 var kvinder, 2 kvinder i min
aldersgruppe. Dagen blev påvirket af urolighederne i Paris, og da dagen var
omme, havde jeg 43.833 skridt på min tæller.

Jette N

Motionsdag i Bjerringbro den 23. marts
 Jeg har altid været glad for at løbe i Bjerringbro. Godt terræn og 
 altid godt arrangeret. Motionsdagen kunne byde på 7, 14, 21 eller
 42 km for kr. 75. En behagelig pris, når der var depot, bad og mad 
 til overflod. Jeg havde valgt halvmaraton. Der var depot to steder 
 for hver omgang på 7 km, det ene med vand og det andet med hele
 udtrækket fra sodavand over saft til frugt og vingummi. Der var bad
 under gode forhold 10 meter fra mål og mad 15 meter væk i klub- 
 huset: salat med deller, kaffe med kage, der var bestemt intet dis-
 count over dette! Thorkilds beretning fortsætter på hjemmesiden
 www.frejamotion.dk                                        Thorkild

Vinterløbene Aarhus
Aarhus Motion har i mange år afholdt Vinterløb - det er 4 løb startende forskellige steder i byen: Ceres Park -
Scandinavian Congres Center - Hermanns (i Tivoli Friheden) og Brabrand – i forskellig rækkefølge. Løbene 
er placeret med 2-3 ugers mellemrum, det første i slutningen af januar. I gamle dage , dvs før 2000,  deltog vi
mange fra klubben. Så syntes flere, at det var rimeligt dyrt for at løbe 10 km, og så var det næsten slut med 
den fornøjelse. Fortsættes på hjemmesiden www.frejamotion.dk               Hans
 
Løbskalender
Thorkild har lagt en løbskalender ind på hjemmesiden  www.frejamotion.dk 

        
Deadline for indlæg til næste nummer er den 27. april.  Send til Bentvin@gmail.com. Nu løber vi foråret i 
møde,  BV, den 29.marts 2019 
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