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Randers City Stafet
Igen i år var RFM fint repræsenteret ved Randers City Stafet, nemlig med 20 løbere fordelt på 4 hold og med
13 gående. Vejret var med os, heldigvis tørvejr. De første løbere blev sendt af sted, og lige derefter fulgte de 
gående. Jeg var selv på gå holdet og fulgtes med Elin og Erik over startstregen. Vi gik i rask trav, syntes vi; 
men inden vi nåede hjørnet af Østervold og Slotsgade, blev vi overhalet af Birtha, som gik endnu hurtigere 
og med armene godt i sving. Hun var også den første fra RFM, der gik over målstregen. SEJT GÅET! 
Desværre var der kludder i numrene, så resultatet på nettet stemmer ikke overens med navne og tider. De 4 
løbehold konkurrerede indbyrdes, og holdene endte meget tætte. Finn Monrad var en af de heldige, der blev 
udtrukket, da han træt løb over målstregen. Præmien var et håndklæde og en toilettaske. Efter løbet hyggede 
vi os i Storegade med store ølpokaler. En rigtig hyggelig aften.                                    Grethe

Petanque banen klar til den store dyst
Efter aftale med bestyrelsen gik renoveringen af
petanque banen i gang her sidst i juli. Et stærkt
hold bestående af Bjarne, Hans, Holger, Jens og
undertegnede fik med hjælp fra en af John Dau-
gaards dygtige chauffører lavet alt det ”grove” i
løbet af et par timer. Det gamle grus blev lagt ud
som ballast i siderne, og banen blev rettet af.
Nogle dage senere gik Bjarne, Holger og Anders
i gang med at vibrere og finjustere banen, der
blev belagt med et nyt lag stenmel. Efterføl-
gende har ”banearkitekt” Ludvigsen sørget for,
at banen er blevet lagt ”i faste rammer”. Banen
står nu rigtig flot og klar til indvielse med Senior
Mesterskabet den 4. september. Mesterskabet
tegner allerede til at blive en stor succes med
rekord tilmelding på 45 personer indtil videre. Tilmeldingen slutter først søndag den 1. september, og der er 
stadig plads til flere deltagere. Det er hensigten, at banen fremover dækkes til med presenninger for at holde 
ukrudtet nede. En stor tak fra udvalgets side til alle hjælperne for et rigtig flot stykke arbejde.        Kurt

Kommentar fra formanden om ophavsret
Det månedlige nyhedsbrev har gennem årene indeholdt beretninger fra medlemmer om deres deltagelse i 
både danske og udenlandske løbs-arrangementer. De fleste af disse indlæg er tillige slået op på RFM’s hjem-
meside. Det har været fornøjeligt og inspirerende at læse disse beretninger.
I denne sommer er vi imidlertid blevet konfronteret med et problem. Det forholder sig sådan, at såfremt ind-
læg til nyhedsbrev og ikke mindst til RFM hjemmesiden er ledsaget af foto eller anden illustration, som vi 
ikke har ophavsret til, så må de ikke anvendes! Uanset at Fb-siden ikke er en officiel RFM side, så må det 
også gælde der.
Der er sket det, at et indlæg i 2018 blev publiceret på vores hjemmeside sammen med et billede, som Ritzau 
Scanpix har ophavsretten til. RFM er, når et materiale publiceres på vores domæne, ansvarlig for, at publice-
ringen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Og det gælder alle billeder – også 
ældre billeder. Det aktuelle billede var fra 2012. Som følge af, at vi uretmæssigt har vist et billede på vores 
hjemmeside, har vi desværre måttet betale knap 3 tusind kroner.
Så – fremover vil vi selvfølgelig stadig gerne se mange fotos i nyhedsbreve, på hjemmesiden og på Fb, men 
altså kun fra egne kameraer.        Sven
    
Vejrmelding: Man skal være glad for vejret  -   så længe man kan trække det.                        Inger

Kommende aktiviteter

Aktivitet Tidspunkt Bemærkning

Petanque senior mesterskab   4. sept. kl. 10.00  Mange og fine præmier

Stockholm Halvmarathon   7. sept. kl. 15.30  15 deltagere fra RFM

HR-Industries ZigZag løbet  22. sep. kl. 10.00  Gratisløb

Dronninglundløbet  29. sept. formiddag  Gratisløb

Deadline for indlæg til næste nummer er den 29. sep.  Send til Bentvin@gmail.com. 
Septembers himmel er så blå. BV, den 29. aug. 2019. 
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