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Bestyrelsen 2010 
 
Post Kontakt oplysninger Øvrige hovedopgaver 
 

Formand 
 
 

 

Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
7700 Thisted 
℡ 9792 4590 
hjertemotion.thisted@gmail.com 

 

Sponsorer, Presse 
 

 

Næstformand 
 
 

 

Kaj Nielsen 
Kastanievej 17 
7700 Thisted 
℡ 9792 6066 
kaj@kajn.dk  

 

Redaktør på Løbethisten, 
Hjemmesiden 

 

Kasserer 
 
 

 

Jette Mejlholm 
Oddesundvej 167, Koldby 
7752 Snedsted 
℡ 9788 1749 
ej.mejl@gmail.com 

 

Thy Hallen 

 

Medlem  
 
 

 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
7700 Thisted 
℡ 9798 5449 
thorhaugevej7@mvb.net 

 

Hjælperedaktør på 
Løbethisten 
 

 

Medlem 
 
 

 

Marie Hove Frost 
Kastanievej 8 
7700 Thisted 
℡ 9792 5512 
mfrost@mvb.net 

 

Ruter og materiel 
Hjælpere 

 

Suppleant 
 
 

 

Egon Larsen 
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
℡ 9792 5459 
E-mail: egon.larsen@webspeed.dk  

 

Hjælpere 

 
Løbethisten udkommer 4 gange årligt (ca. uge 13 – uge 21 – uge 32 – uge 50 )           
 

Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt materiale. 
Materiale modtages på mail, papir. 
 

Deadline for næste nummer er den 10-05-2010 
 

Løbethisten er trykt i samarbejde med Coloplast  
 
http://www.hjerteforeningen.dk/mkthisted 
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marts 2010 

 
 
Sne som i gamle dage, da bedstefar var dreng - med sne op til over skorstenen - alle veje 
var lukkede og ufremkommelige, man var sneet inde i flere dage - man stod på skøjter tværs 
over fjorden osv. osv.  Det er vel det, vi i denne vinter har oplevet i Danmark. Vi har 
planlagt og tilrettelagt, men det er snevejret, der har haft afgørelsen, om vi nåede alt det vi 
skulle. Der er blevet lagt en dæmper på vore udfoldelser og de ting som vi plejer, men til 
gengæld, har vi måttet tage alternative løsninger i brug. Når man har vadet igennem 
snedriverne, har man lige fået en snak med føreren af håndskovlen eller har nydt de 
optrukne løjper i skovene – ja, oplevelsen kan godt sammenlignes med en fjeldtur på ski i 
Norge. Nu hvor snedriverne bliver mindre og solen får mere magt - glæder vi os til at se 
fastlandet igen.  
 
Vi har afholdt generalforsamling og der er udskiftning  i bestyrelsen: Der skal lyde en stor 

tak til Karsten for hans arbejde i bestyrelsen igennem de 2 år. Jobbet som redaktør af 
Løbethisten har du forvaltet godt med hjælp af Lone, som din korrekturlæser. Der skal lyde 
et stort velkommenvelkommenvelkommenvelkommen til Kaj Nielsen, som er valgt til bestyrelsen og til Egon Ørebro 

Larsen, som blev valgt som suppleant. Da Lisbeth Bang Nielsen udtrådte af bestyrelsen 
medio sommeren 2009 kom Grethe Keller Larsen ind i bestyrelsen og det er en stor glæde 
at Grethe fortsætter der.   
 
Vi har sat mange fodspor i sneen, så det bliver en udfordring for alle, om vi kan finde 
tilbage på vejen. Der venter store udfordringer i klubben. Den største og den der fylder mest 
lige nu, er at få udviklet et nyt tidtagningssystem. Vi har i samarbejde med erfarne løbere, 
Triatlon klubben og Thy Cyklering sammensat en formular omkring krav og ønsker til 
systemet, som ALCO vil udvikle. Der arbejdes fortsat på at få en hjemmeside op at stå og 
Hjerteforeningen udbyder kurser. Det bliver forhåbentlig et brugbart system, som kan være 
til oplysning og glæde for mange af vore medlemmer. Med hjemmesiden kan vi informere 
om vore arrangementer og det kan være en formidler til at invitere nye medlemmer 
velkommen.  
 
De første erantis bringer bud om det kommende forår og det skal være meget velkommen.  
Jeg glæder mig til at se jer derude ”på banen” og til at tage fat på de udfordringer, der 
venter.  
 
De bedste forårshilsener fra ElinElinElinElin. 
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Hejs flaget til din næste fest 
 

Hjerteforeningens Motionsklub er i besiddelse af 4 stk. flagstænger m/flag som du kan leje, 
lejepris er kun stk. kr. 25,00 

Henvendelse til: Elin 9792 4590 

 

Støt sponsorerne – de støtter os ! 
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INDMELDELSE:   
 

Ved Indmeldelse i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted sendes nedenstående blanket, 
samt evt. penge/check til: 
    
Jette Mejlholm    
Oddesundvej 167, Koldby    
7752 Snedsted 
Telf. 9788 1749 / 2873 1894 
 

Kontingent årligt:  Enkeltperson Kr.   175,00 
   Familie  Kr.   290,00 
   Livsvarigt medlemskab Kr. 2300,00 
   Livsvarigt par-medlemskabKr. 3500,00    

Familie gælder alle i husstanden (samme adresse) 
 
Pengene kan også indsættes på:  regnr. 4784 kontonr. 3728086505  
Oplysninger på mail til:   ej.mejl@g.mail.com 
 

Vi glæder os til at byde Jer VELKOMMEN  
 
Jeg melder hermed følgende ind i Hjerteforeningens Motionsklub, Thisted 
 

Navn:  
Fødselsår:  
Telefon:  Email:  
Adresse:  
Postnr.:  By:               
Navn:  
Fødselsår:  
Telefon:  Email:  
Adresse:  
Postnr.:  By:               
 
 

Ved indmeldelse opnår du bl.a.: 
 

- Du støtter en god sag         
- Du modtager Hjerteforeningens blad – Hjertenyt 
- Du modtager ”Løbethisten” – motionsklubbens eget blad 
- Du kan frit benytte Thyhallens motionscenter 1 time søndag formiddag 10.00 – 11.00 

( i sæson oktober – april )                                             
I samarbejde med vore sponsorer, arrangerer Hjerteforeningens motionsklub hvert år: 

Nytårsmarch, Byløb, Nystrup løbet og Thisted Kvindeløb 
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Træningstider:  
 
For både løbere og gå - hold 
 
Tirsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen 
Torsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen 
 
Træningen fungerer som selvtræning, hvor man aftaler fra gang til gang rute og længde, nye 
er altid velkommen 
Lad ikke vejret hindre dig i at komme ud og motionere. Husk alle kan være med 
uanset hvilken træning du er i. 

Træningen kører hele året 
 

 husk der findes ikke dårligt løbevejr – kun dårlige undskyldninger! 

 
 

============================================================== 
 

 
Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson (1. sept. til 1. april) 
Træningen er gratis for medlemmer af Hjerteforeningen. 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                       
Mød op, som gruppe motiverer man hinanden til motion. 
                                                          

                                                           
Det er dejlig at svede 

   

 
 
 

 

Thisted Byløb   løbes igen d. 08.06-2010 

 

Nystrupløbet   løbes igen d. 15.08-2010 

 

Kvindeløbet   løbes igen d. 28.08-2010 

 

Nationalpark Thy Marathon  løbes igen d. 04.09-2010 
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Af Kaj Nielsen, Thisted - nyvalgt til bestyrelsen i Hjerteforeningens Motionsklub. 
 

Jeg vil lige fortælle lidt om mig selv. Jeg er 58 år og gift med Irene og vi har sammen en 
datter der også er bosat her i Thisted. 
 
Jeg er uddannet elektriker i 1973 og har de sidste 31 år været ansat ved J.K. Electric, der nu 
er blevet til Elektrikeren-Thy, og jeg går fast på Polar-is. 
 
Vi har været medlem af hjerteforeningen siden ca. 1990, og jeg har i mange år hjulpet med 
praktiske ting i forbindelse med foreningens arrangementer. 
 
================================================================= 
 
Af Egon Larsen, Tingstrup - nyvalgt suppleant til bestyrelsen i Hjerteforeningens 
Motionsklub. 
 

Jeg er valgt som suppleant til bestyrelsen, mit navn er Egon Ørebro Larsen er 51 år gammel, 
og er født og opvokset i Thisted, jeg er gift og har to piger på 17 og 20 år. 
 
Jeg har været ansat hos Post Danmark siden 1980, i øjeblikket er jeg ansat som driftschef i 
postområde Vestjylland, med arbejdssted i Herning. 
 
Jeg er en flittig gæst i motionscenteret i Thyhallen søndag formiddag, hvor Hjerteforeningen 
har lokalerne til rådighed.  
 
================================================================= 
 
Af Margrethe Keller Larsen, Sennels – medlem af bestyrelsen i Hjerteforeningens 
Motionsklub. 
 

Jeg kom i bestyrelsen sidste år og skal forsøge – sammen med Kaj Nielsen – at få dette blad 
”stablet på benene”. 
 
Jeg hjælper ”posedamerne” med at skaffe gaver til kvindeløbet og pakke sponsorgaverne i 
poser (ca. 800 stk.) hos Elin og Kristian og ellers stå til rådighed - hvad der måtte være i 
forbindelse med vore arrangementer. 
 
Jeg er 60 år gammel og har været gift med Benny i 34 år. Han døde, d. 5. dec. 2009 efter 
svær kræftsygdom. 
 
I sommerhalvåret cykler jeg på racercykel sammen med 10 andre piger. Vi kalder os 
pedalistpigerne og I kan kende os på de pinkfarvede bluser, når vi suser rundt i Thy. 
 
I de sidste 38 år har jeg været ansat på landinspektørkontor i Thisted (Nellemann & 
Bjørnkjær). Min elevplads var hos landinspektør H. C. Herling, Thisted (årene 67/68/69/70), 
hvor jeg, i de første år, tegnede med pen og tusch – da var der rigtige tegnepiger til! 
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Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted har afholdt general-
forsamling d. 29.1.2010  
 
Af Elin Damsgaard Sørensen 

 
 
Formanden kunne i sin beretning på den årlige generalforsamling fortælle, at det havde 
været et aktivt år i foreningen, der har bestået i 29 år.  Det er med stor glæde og tilfredshed, 
at jeg kan konstatere, at der er god opbakning omkring klubbens aktiviteter, udtaler 
klubbens formand Elin Damsgaard Sørensen. Klubben har ca. 260 medlemmer.  
 
På årets første dag i 2009 mødte 250 trofaste deltagere op ved Roligheds Hallen.  I juni 
2009 blev Thisted Byløb afviklet for 20. gang, hvor der blev registreret 525 løbere og 
gående – det var en stor udfordring både for arrangørerne og deltagerne, for regnen silede 
ned fra start til slut. Trods det - var der højt humør blandt deltagerne. Det traditionsrige 
familie-løb i Nystrup plantage blev afviklet for 35. gang. Det blev en dejlig søndag med 
solskin. Kvindeløbet i Thisted blev afholdt for 19. gang. Kvindeløbet er godt nok et løb, 
men det er i høj grad også et socialt arrangement, som foregår ved Havnetorvet.  
 
Motionsklubben har også deltaget i Avis Motion, - i et samarbejde med Nordjyske aviser.  
I formandsberetningen blev der rettet en stor tak til alle sponsorerne, der velvilligt har 
betænkt Hjerteforeningens Motionsklub. De handlende i Thisted og omegn er gode til at 
støtte op omkring Hjerteforenings frivillige arbejde.  Desuden lød der en varm tak til de 
mange trofaste og engagerede hjælpere, som er en forudsætning for kunne afvikle et 
vellykket arrangement.  
 
Til bestyrelsen var der genvalg til Jette Mejlholm og Elin Damsgaard Sørensen. Karsten 
Madsen ønskede ikke genvalg. Margrethe Keller Larsen fortsætter i bestyrelsesarbejdet. 
Tidligere på året indgik Margrethe fra suppleant til bestyrelsesmedlem. Nyvalgt blev Kaj 
Nielsen og Egon Ørebro Larsen blev valgt som suppleant. Der var under 
generalforsamlingen enighed om valget til årets motionist 2009: en person som yder en stor 
indsats for at dyrke motion og tillige kan være en del af det sociale fællesskab i klubben. 
Jesper Mariegaard modtog en velfortjent påskønnelse.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ForårsfornemmelserForårsfornemmelserForårsfornemmelserForårsfornemmelser    
 
 
Af  Marie Frost 

 
 

Kom og vær med på gåholdet i Hjerteforeningens Motionsklub. 
 

Oplev foråret på en rask travetur sammen med andre friske piger 
og mænd 

 

Vi mødes ved Rolighedsskolen 
tirsdag og torsdag kl. 19.00 

 

Vi håber der er mange nye som har lyst til at være med. 
Alle er velkommen 
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REFERAT  FRA  GENERALFORSAMLINGEN 
  

d. 29 januar 2010. 
 

1. Niels Peter Kirk blev valgt som dirigent.  
2. Formandens beretning kan ses andet steds i dette blad.  

- Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen 
3. Årsregnskabet blev gennemgået, årets resultat var 12.872 kr i overskud. Året sluttede 

med en egenkapital på 23.922 kr.    
- Regnskabet blev godkendt 

4. Indkomne forslag var der ingen af. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Elin og Jette genvalgt. Valgt ved skriftlig afstemning: Kaj Nielsen og Egon Larsen, 
suppleant.  

6. Niels Peter Kirk blev valgt til revisor.  
7. Evt.  

- tak til Karsten for hans arbejde i bestyrelsen. 
- Det evt. samarbejde med Løb for alle, vil ikke få betydning for de 

arrangementer og løb som HMT har i forvejen. F.eks. løbene ved 
Rolighedsskolen. 

- Anne Marie Fåborg vil undersøge hvorfor Coloplast ikke kan trykke 
Løbethisten mere. 

- Løbethisten på nettet. Der arbejdes på HMT´s hjemmeside, der kan den 
komme på. 

-    Hvis Løbethisten kun kommer på nettet er ulempen, at der muligvis er mange 
der ikke får den printet ud. Hvis bliver tilsendt, så vil den ligge fremme i en 
periode og flere vil få den læst.  
- Man kunne maile den rundt til de som ønsker det. Det vil spare frimærker.  

 
Ref. Jette 

======================================================================= 
 

GENERALFORSAMLING  I  STØTTEFORENINGEN.  
 

d. 29 januar 2010. 
 

1. Formanden beretning 
2. Kasserens gennemgang af årsopgørelse og status. Der er 75 770 kr i egenkapital.   
3. Gennemgang af forslag til nye vedtægter for støtteforeningen.  

Der var flere ændringsforslag. De tilrettede vedtægter sættes i løbethisten.  
4. Valg til bestyrelsen. Samme som til HMT.  
5. Evt. Tidtagningssystem.     Ref. Jette 
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Til opslagstavlen  

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer Thy / Mors 2010 
 
 

Jesperhus løbet 01. maj 2010 
Østerild løbet 11. maj 2010 
Lady Walk 31. maj 2010 

Thisted Byløb 08. juni 2010 
Hanstholm løbet 13. juni 2010 
By Night Nyk. 25. juli 2010 

Nystrup løbet 15. august 2010 
Kvindeløbet Nyk. 22.august 2010 
Kvindeløbet 28. august 2010 

Nationalpark Thy Marathon 04. september 2010 
100 Miles Nyk. 11. september 2010 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


