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Bakketræning
Da jeg igennem længere tid har hørt på, at en del af 5 km løbe-damerne efterlyser interval træning, spurgte 
jeg nogle af dem, om ikke vi skulle løbe lidt bakketræning i stedet. Jeg synes, det er nemmere end direkte 
interval. Det foregår ved det nedlagte Kærsmindebad, på sidevejene op mod Hobrovej. Vi har nu løbet turen 
et par gange, og der er flere, der gerne vil med - helst om torsdagen. Vi bøjer os for flertallet, så det bliver for
eftertiden om torsdagen.
Det foregår på den måde, at vi starter i Vasen og løber mod Kærsmindebadet, så er man ligesom varmet lidt 
op til at klare den første bakke. Nogle løbere er noget hurtigere end andre, og de løber så tilbage og henter de
mindre hurtige. På den måde løber vi alle mere eller mindre samlet, så der er ingen undskyldning for ikke at 
deltage, fordi man ikke kan følge med. Ruten er indtil videre på ca. 5,5 km; men bakkerne får alligevel pul-
sen mere op, end de fleste ville tro. Derfor går vi ind imellem for at få pulsen ned, inden der løbes igen.
Nu kan jeg efterhånden forstå, at jeg er blevet tovholder på initiativet, og mit mål med det er at øge svær-
hedsgraden en smule efter uge 10 og igen en smule efter uge 20, således at de fleste i uge 30, løber 7 km 
uden problemer. Alle er selvfølgelig velkomne til at løbe med, jo flere desto bedre.        Kurt Hevang

Mit halvmarathon nr. 50
Så kom dagen hvor jeg skulle løbe mit HM nr. 50. Selv om der er nogle af jer andre, der har løbet lige så 
mange eller flere og hele marathon løb, så var det en dag, jeg havde set frem til. Stig havde brygget øl og 
lavet spegepølser, som blev serveret efter løbet, hvor der deltog 36.

Løbet startede i regnvejr,men det stoppede heldigvis ret hurtigt. Jeg gennemførte på 2:08 - havde følgeskab 
hele vejen af Claus og delvis af Karsten. Jeg vil sige tak til de 9 fra RFM, som tog turen til Bjerringbro for at 
"løbe med mig". Det har taget mig knapt 3 år at nå hertil - håber jeg når de 100, inden jeg bliver pensionist 
om et par år (og helst uden skader).          Rita

Rita's jubilæumsløb 
Lørdag den 18. januar var vi en lille flok, som deltog i Rita's jubilæums løb i Bjerringbro. Rita skulle løbe sit 
halvmaraton nr. 50, og der var arrangeret et godt løb i Bjerringbro. Ruten bestod af runder på 5,2 km, og flere
af os løb to eller tre runder, en tre stykker løb alle fire runder med Rita.
Der var depot ved Lars Pedersen, hvor vi kunne tanke op med væske og lidt mundgodt under løbet. Efter 
løbet blev vi alle inviteret ind i varmen, hvor Stig havde disket op med rigtig lækker mad b.la. pølser, ost, 
hjemmebagt brød og boller og ikke mindst en virkelig god hjemmebrygget IPA. Øllen var forsynet med en 
flot etikette med et tegning af jubilaren. Vi fik også diplomer og medaljer.
Efter løbet var vi 5, som fortsatte til saunaen i Bjerringbro, hvor vi blevet varmet godt igennem med dejlig 
saunagus, spabad og dambad. En super hyggelig tur. Stort tillykke til Rita og tak til Stig for lækker 
forplejning.              Annette M.

Kommende aktiviteter

Aktivitet Tidspunkt Bemærkning

Hjælperkomsammen Søndag d.9.feb., kl. 12.00 Direkte invitation er sendt ud 

Generalforsamling Tirsdag d.11.feb., kl. 19.30 Dagsorden er sendt ud

Deadline for indlæg til næste nummer er den 27. februar. Send til Bentvin@gmail.com. 
Vi ses til generalforsamlingen, BV.
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