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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 
 
 

 

Egon Larsen 
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
℡ 3011 5459 
E-mail: egon.larsen@webspeed.dk 

 

Thy Hallen 

 

Medlem  
 
 

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

 

 

 

Medlem 
 
 

Ninna Kristoffersen 
Johnsens Alle 40  
7700 Thisted  
℡ 9798 1771 
ninna-poul-kristof@mail.dk 
 

 

Ruter og materiel 
Hjælpere 

 

Suppleant 
 

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

 

 
Løbethisten udkommer 3 gange årligt, og kan læses på hjemmesiden         
http://www.hjerteforeningen.dk/mkthisted 
 

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

Du er altid velkommen til at sende indlæg til Løbethisten –  
på alle tidspunkter af året… 
kaj@kajn.dk 

 
Bladudvalg består af Jette Mejlholm, Anne Marie Fåborg, Svend Orla Larsen og Kaj Nielsen 
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Lysere tider giver ny energi. 

 
Vi har afholdt generalforsamling den 21. januar i Bowlingcentret. Det har været et aktivt år i foreningen, 
og det er med stor glæde og tilfredshed, at jeg kan konstatere, at der er god opbakning omkring klubbens 
aktiviteter. I forbindelse med de forskellige løb, har vi taget de udfordringer op, som nu bød sig.  
 
 Der var mødt ca. 30 medlemmer op til generalforsamlingen, der blev efterfulgt af årsfesten. På 
bowlingbanerne blev der kæmpet: jo flere straights - jo mere steg humøret. Den efterfølgende buffet, 
gjorde godt i maven.  Senere var der lagt op til at få pladen fuld, så bankospillet var igen en succes.  
 
 Nyvalgt i bestyrelsen er Ninna Kristoffersen, som har stået på sidelinien fra foreningens opståen i 1980 :  
Hjerteforeningens Motionsklub har bestået i 30 år. Ninna´s mand Poul Erik var sammen med Henry 
Bojesen og Peter Bach Larsen foregangsmænd for motionsklubbens opståen.  
Der skal lyde et stort velkommenvelkommenvelkommenvelkommen  til Ninna . 
Tak til Marie Frost der fortsætter i bestyrelsen. Grethe Keller Larsen er valgt som suppleant. 
  
I lysreguleringen stopper vi for RØDT, venter på GULT og kører, når det er GRØNT.   
Rød:  Forbindes med blod, hjerte, liv, lidenskab, stærke følelser. Det er Hjerteforeningens farve. 
Det er sundt at få pulsen op og mærke at hjertet hamrer løs. Det gør ondt om hjertet, når vi mister familie 
og venner. I den forbindelse vil vi mindes Bjarne Jensen. Lis og Bjarne var i mange år de bærende kræfter 
i motionsklubben; - Ære være Bjarnes minde!   
Gul: Vi venter og venter. Gul står for lys, herlighed, rigdom og pragt. De første erantis bringer bud 
om det kommende forår. Det er den lyse tid, der venter forude.   
Grøn: Er håbets farve. Farven virker både beroligende og indgiver håb. Vi glæder os til - når 
bøgen springer ud med de lysegrønne blade, - at kunne komme udenfor og mærke solens varme stråler. Vi 
er ”kørt” og det går derudaf.  
I bestyrelsen glæder vi os over, at Naturstyrelsen Thy har givet tilladelse til at få Nystrup-rutens 5 og 10 
km permanent afmærket. Under afmærkningspilene bliver der markeret med Hjerteforenings logo, og 
dermed bliver den registreret som hjertesti på landsplan. Hermed bliver det den første hjertesti i 
Nationalpark Thy.  
Jeg glæder mig til at se jer derude ”på banen” og til at tage fat på de udfordringer, der venter.  
De bedste forårshilsener fra EEEElinlinlinlin. 
_____________________________________________________________________________________ 

Husk: Byløb tilmelding via hjemmeside 
Der er mere information på 
http://www.hjerteforeningen.dk/mkthisted 
Sidste frist for forhåndstilmelding er den 26. Maj 

Tid: Tirsdag 7. juni 2011 kl. 19:00 
Sted: Thyhallen 
Arrangør: Thisted Motionsklub  
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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 navn og adresse, samt evt. 
penge/check til: 
    
Kasserer, Egon Larsen   
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
Tlf.: 3011 5459 
E-mail: egon.larsen@webspeed.dk  
 

Vi glæder os til at byde Jer VELKOMMEN  
 
                      Kontingent årligt:  Sæt kryds: 

Enkeltperson        Kr.     175,00  
Familie        Kr.     290,00  
Livsvarigt medlemskab        Kr.  2.300,00  
Livsvarigt par-medlemskab        Kr.  3.500,00  

 
 

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 september – april )          
I samarbejde med vore sponsorer, arrangerer Hjerteforeningens motionsklub hvert år:  
Nytårsmarch, Byløb, Nystrupløb og Thisted Kvindeløb.  
____________________________________________________________________________   
   
Nyt fra bestyrelsen 
Motionsklubben er i samarbejde med Naturstyrelsen Thy ved at afmærke, 5 og 10 km ruterne i Nystrup 
Plantage permanent. Dette vil lette vores arbejde op til løbet, da det kun vil være nødvendigt at opsætte 
ganske få pile. Arbejdet forventes færdig inden sommerferien. 
 
Der arbejdes også på et nyt tidtagningssystem. Det er Ivan Jensen der med hjælp fra Sparekassen Thy’s  
It, udvikler et simpel et af slagsen. Hvor man før brugte et stopur, taster man nu på en computer hver gang 
en løber passerer målstregen. Det giver en tid, som så holdes op mod den rækkefølge løberne bliver 
noteret manuelt. Tiderne og rækkefølgen bliver herefter kørt sammen i computeren, hvorefter resultat-
listen kan køres ud. Det vil gøre det nemmere, hvis alle var forhåndstilmeldte. 
 
Vi har holdt et fælles møde med lokalkomiteen. Vi vil prøve at få et fælles førstehjælpskursus op at køre 
til efteråret. 
 
Vi har også igennem hjerteforeningen fået fremstillet 3 banner, for at synliggøre hvem der holder byløb 
og kvindeløb. De 3 banner er 1: Byløb 2: Kvindeløb 3: Tilmelding. Alle 3 er med logo på.  
 

Pengene kan også indsættes på: regnr. 4784 kontonr. 3728086505  
oplysninger på mail til: egon.larsen@webspeed.dk  
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   Træningstider:  
 
For både løbere og gå - hold 
 
Tirsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen ( Roligheshallen ) 
Torsdag  kl. 19:00 Rolighedsskolen ( rolighedshallen ) 
 
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 

 

 

" Gode sunde"  hjemmebagte knækbrød. 
  
1 dl havregryn 
1 dl sesamfrø     
1 dl hørfrø 
1 dl solsikkekerner 
1 dl græskarkerner 
3 1/2 dl mel 
2 1/2 tsk salt 
1 tsk bagepulver 
2 dl vand 
1 dl raps olie 
Rør alle de tørre ingredienser sammen. Tilsæt vand og olie, og rør sammen til en jævn dej. Del 
dejen i 2 portioner. Hver portion rulles ud til et kvadrat som passer til bagepladen. ( rulles nemt 
ud mellem 2 stykker bageparpir ) Læg dejen på bagepladen beklædt med bageparpir. Skær 
hver portion ud i 16 felter. 
  
Bages ved 200 grader i ca. 15 - 20 minutter. 
Bræk knækbrædene fra hinanden når de er kolde. Opbevares i kagedåse. 
 
Indsendt af Ketty Poulsen 
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Nytårsmarch 2011 
 

’I 2011 vil jeg prøve at leve lidt sundere.’ ’I 2011 vil jeg motionere mere.’ I 2011 vil jeg gennemføre mit 
første maratonløb.’ 
 
Mon ikke mange danskere har nytårsfortsætter, der lyder noget i retning af ovenstående? Og måske det 
var det, der fik mange eftermiddagsfriske thyboere til at møde op til det efterhånden traditionelle 
nytårsmarch i Hjerteforeningen på denne smukke dag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt 
nok var det koldt, og det blæste da også en smule, men ikke andet end hvad man kan forvente af en dansk 
vinter, og mon ikke det også var lige netop, hvad der skulle til for at jage de sidste rester af hovedpine og 
træthed ud af kroppen? 
 
Efter en kort information om ruten, som i år ikke gik gennem Eshøj Plantage grundet for megen is, tog de 
mange fremmødte hul på den cirka 4,5km lange rute. Der var et par løbere mellem deltagerne, men de 
fleste valgte nu et mere afslappet tempo. Nogen gik i store grupper, andre alene eller to og to, og der blev 
ivrigt krydset af, når vi med jævne mellemrum stødte på billeder ude på ruten, der skulle matche de 
lodsedler, vi på forhånd havde købt i håb om at vinde en af de fine præmier, foreningen havde stillet på 
højkant. 
 
For mit eget vedkommende var det anden gang, jeg deltog i Hjerteforeningens nytårsmarch, og det har 
bestemt været en succes begge gange. Der er en dejlig stemning blandt alle deltagere, og det er en skøn 
måde at få eventuelle tømmermænd ud af kroppen på. Jeg vil uden tvivl deltage igen, hvis mit nytår en 
anden gang bliver fejret på disse kanter. Det sker ikke ofte, da jeg til daglig er studerende i Århus, og har 
det meste af min omgangskreds der. Men så må jeg jo i stedet lade mig inspirere af denne dejlige 
oplevelse, og tage af sted på egen hånd til næste år, hvor end jeg befinder mig. Ja, hvem ved, måske jeg 
kan hive andre op af sofaen, så vi kan røre os sammen. Det er jo ikke kun i Thy, folk har godt af motion 
og frisk luft. 
 
Mange tak for en dejlig eftermiddag og godt nytår til Jer alle. 
 
Med venlig hilsen  
Karen Vedel Nielsen 
_____________________________________________________________________________________ 
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Beretning fra formanden 

Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted har afholdt generalforsamling d. 21.1.2011 
Formanden kunne i sin beretning på den årlige generalforsamling fortælle, at det havde været et aktivt år i 
foreningen, der har bestået i 30 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. 270 medlemmer i Thisted og på landsplan er der 112.000 medlemmer i hjerteforeningen.  
På årets første dag i 2010 mødte 250 trofaste deltagere op ved Roligheds Hallen i et forrygende snevejr. I 
juni 2010 blev Thisted Byløb afviklet for 21. gang, hvor der blev registreret 600 løbere og gående. For 1. 
gang var udgangspunktet Thy Hallen – hvor man på ruten skulle igennem skoven, løbe langs fjorden og 
passere igennem den indre by. Det traditionsrige familie-løb i Nystrup plantage blev afviklet for 36. gang 
med 850 deltagere. Kvindeløbet i Thisted blev afholdt for 20. gang. Kvindeløbet er godt nok et løb, men 
det er i høj grad også et socialt arrangement, som foregår fra Store Torv.  
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, at kunne afvikle et vellykket arrangement.  
Til bestyrelsen var der genvalg til Marie Frost.  Margrethe Keller Larsen, er valgt til suppleant. Nyvalgt 
blev Ninna Kristoffersen, som indgår i bestyrelsen sammen med Kaj Nielsen og Egon Ørebro Larsen.  

Hjertestartere i Thy (listen er ikke komplet ) 
Det er skrevet med en lille skrift på grund af pladsmangel, men kan også ses på hjemmesiden 

I/S Kraftvarmeværk 
Industrivej 9  
7700 Thisted 
Placering 
Ind af dør midt sydgavl 
eller op ad trappe til højre 
for dør. Op ad trappe. Råb 
efter hjælp. Henvendelse 
kontrolrum. Anlægget er 
døgnbemandet. 
Bemærk 

18-00 til 05-00 ring 

97921442 for åbning af 

porte. 

 

Cimbria 
Fårtoftvej 22  
7700 Thisted 
Placering 
Fra Cimbrias 
hovedbygning går man 
ca. 110 meter ned, indtil 
man på sin venstre side, 
i en rød 
murstensbygning, ser 
port nr. C5, som fører 
ind til 
serviceværkstedet. Ca. 5 
meter indenfor porten 
hænger hjertestarteren 
på venstre side, ved en 
blå dør. 

Thy Mors Energi A/S 
Løvevej 5  
7700 Thisted 
Placering 
Når man går ind af 
hovedindgangen, og 
fortsætter ned af gangen, 
hænger hjertestarteren ca. 
midt på gangen på højre side. 
Den kan ses ude fra når man 
kigger ind af døren til Teknisk 
Indgang midt på huset. 
Teknisk Indgang er dog altid 
aflåst. 
Bemærk 
Der er mulighed for adgang til 
hjertestarteren hele døgnet 
ved kontakt til driftsvagten på 
96702200 

Misbrugscenter Thy 
Farverstræde 2  
7700 Thisted 
Placering 
Hjertestarten er placeret på 1 sal, i 
sekretariatet, på højre side af 
væggen lige indenfor døren. 
Bemærk 

Hjertestarten kan rekvireres 

mandag, tirsdag, onsdag og 

torsdag fra kl 8.00-.15.30 fredag 

fra 8.00-13.00. 

 

Thy Hallen 
Lerpyttervej 50  
7700 Thisted 
Placering 
På væggen 2 meter til 
højre for hovedindgangen 
ved parkeringspladsen 

 

FTZ AUTODELE & 
VÆRKTØJ A/S 
Tigervej 7  
7700 Thisted 
Placering 
Placeret til venstre for 
døren ved hovedindgang 
til lageret. 

Thy-Mors HF & VUC 
Munkevej 9  
7700 Thisted 
Placering 
Ind af hoveddøren, op af 
trappen til stueetagen og ind 
af glasdøren. Her hænger 
hjertestarteren på væggen til 
højre. 

Skat 
Thisted Kystvej 4  
7700 Thisted 
Placering 
til højre lige inden for 
hovedindgangen til SKAT - på 
vægen til højre for døren til toilet 

 
Sparekassen Thy 
Store Torv 1  
7700 Thisted 
Placering 
I ekspeditionslokalet - på 
søjle ligefrem for 
vindfanget. 
Bemærk 
Kan kun sjældent bruges 
udenfor normal åbningstid. 

Oticon A/S 
Tilstedvej 73  
7700 Thisted 
Placering 
På gangen mellem 
Logistik, og værdistrøm 
10. Henvendelse 
receptionen. 

 

Thisted Kommune 
Asylgade 30  
7700 Thisted 
Placering 
Til højre indenfor 
hovedindgangen ved trappen 
(ved siden af kundetoilet) 
Bemærk 
Kun når rådhuset er åbent  

Thydata A/S 
Fogedsvej 1  
7700 Thisted 
Placering 
Ved personale bagindgangen fra p-
plads. Glasmellemgang. 
Hjertestarteren kan ses udefra. 
Adgang til hjertestarteren normalt 
mellem kl. 8 - 16. 
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Nordthy Hallen Sennels 
Sennelsvej 128  
7700 Thisted 
Placering 
På venstre side af 
hovedindgangen til hallen. 

 

Fjordglimt Sennels 
Sennelsvej 65  
7700 Thisted 
Placering 
Indkørsel til Fjordglimt - 
Hjertestarteren er 
placeret i venstre side 
ved indgang i gavl. 

Lægerne i Nors 
Bykernen 5  
7700 Thisted 
Placering 
Ind gennem hovedindgangen, 
første dør på venstre hånd 
(skadestuen), hjertestarteren 
står synligt på et bord. 

 

Nors Ældrecenter 
Kirkebyvej 18  
7700 Thisted 
Placering 
Hjertestarteren er placeret lige 
indenfor indgangen til venstre. 
Bemærk 
Såfremt døren er låst, benyt 
venligst ringklokke, som er 
placeret udvendig ved 
indgangspartiet. 

Hannæs Hallen 
Gl. Feggesundvej 29  
7742 Vesløs 
Placering 
Hjertestarteren hænger i et 
åbent vindfang ved Hallens 
hovedindgang, i et hvidt 
skab. 

 

Multicenter i Østerild 
Vesterbyvej 1  
7700 Thisted 
Placering 
Til højre for lille indgang 
til Multicenteret 

 

Sjørring Maskinfabrik A/S 
Sjørringvigvej 4  
7700 Thisted 
Placering 
Den er på væggen i 
administrationen ved døren ud 
til produktionen. 
Bemærk 
Efter kl. 16.00 skal indgangen 
ved kantinen bruges. (Ca. 50 
meter til venstre for 
hovedindgangen) 
Vi har åbent hele døgnet fra 
Søndag kl. 23.00 til Fredag kl. 
15.00. 

Vildsund Borgerforening 
Åsvej 50  
7700 Thisted 
Placering 
Ved indgang til FALCK stationen 
Åsvej 50 Vest Vilsund 
Bemærk 

Placeret udendørs i skab 

 

Snedsted Hallen 
Øster alle 10  
7752 Snedsted 
Placering 
Ved indgang til 
svømmehallen 
 

Vorupør By 
Vesterhavsgade 103  
7700 Thisted 
Placering 
Vesterhavsgade er 
hovedgaden i Vorupør. I 
den trediedel af gaden 
der er beliggende 
nærmest havet, finder 
man KP Marked (SPAR 
Butik), på nr. 103. Midt 
på facaden ud mod 
Vesterhavsgade er 
hjertestarteren placeret! 

Vorupør By 
Kristinesvej 1  
7700 Thisted 
Placering 
Kristinesvej er en sidevej til 
Bredkærvej, som forbinder Nr. 
Vorupør med Sdr. Vorupør. 50 
meter ind af Kristinesvej til 
venstre på en stander er 
hjertestarteren placeret. 
 

Vorupør By 
Vesterhavsgade 44  
7700 Thisted 
Placering 
Vesterhavsgade er hovedgaden i 
Vorupør. I den trediedel af gaden 
der er beliggende nærmest 
Kystvejen, finder man Hillgaard 
Euro SPAR, på nr. 44. Til venstre 
for hovedindgangen til butikken, 
overfor Kirken og Skolen, er 
hjertestarteren placeret. 
 

Farvandsvæsnet Vorupør 
Vesterhavsgade 143  
7700 Thisted 
Placering 
Den er placeret på hjørnet 
af redningshuset, der 
vender ud mod vejen til 
havet. 
 

Stenbjerg 
Beboerforening 
Stenbjerg Kirke vej 14  
7752 Snedsted 
Placering 
Udvendigt på sydgavl. 

Klitmøller Idrætsforening & 
spejder 
Vangvej, Klitmøller 35  
7700 Thisted 
Placering 
Lige inden for hoved døren til 
idrætsforeningens klubhus. 
Kan tydelig ses. Det er tilladt 
at slå ruden til døren ind og 
låse op  
 

Klf/Nasa/ Æ Redningshus 
Ørhagevej 156  
7700 Thisted 
Placering 
Lystfiskerforeningens ( Klf66) 
lokaler Ørhagevej 156, ved 
"spilhuset" 
Bemærk 
Døren kan være lukket, men er 
aldrig låst. 
 
 
 
 

Nordvestjysk Golfklub 
Nystrupvej 19  
7700 Thisted 
Placering 
I Hjertestarterskab i 
gangen, højre side ved 
døren til dametoilet 

 

Hanstholm Rådhus 
Bådsgårdvej 2  
7730 Hanstholm 
Placering 
Hjertestarteren er 
placeret på 1. sal lige 
ved trappeopgangen ud 
fra hovedindgangen. 
Bemærk 

Kun i Rådhusets 

Åbningstid 
 

Hanstholm Redningsstation 
Fibigers Gade 3  
7730 Hanstholm 
Placering 
På østsiden af bygningen ud 
mod pier 5 Til venstre for 
indgangsdøren 
Bemærk 
Hjertestarteren er altid 
tilgængelig 

Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S 
Nordre Strandvej 54  
7730 Hanstholm 
Placering 
I frokostrummet i 
fabriksbygningen, kør ind ved 
indkørsel forbudt skiltet og forsæt 
direkte hen til afspærringen. 
Bygningen ligger på venstre side. 
Bemærk 
Der kan i visse perioder være folk 
Fra kl.22-06, ring på tlf. 97961022 
for at høre 
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Årets motionist 2010 - i Hjerteforeningens Motionsklub. 
 
Årets motionist eller som det i år blev: Årets motionistpar - er et par, som foruden at motionere, er 
drivkraften i forskelligt frivillig arbejde. De supplerer hinanden utrolig godt. Med glæde, åbner de deres 
hjem / lade for depot af diverse materiel til brug ved arrangementer, som bliver afholdt i løbet af året. De 
står for tilrettelæggelse af løb under Hjerteforeningens Motionsklub. Der er altid kaffe på kanden og 
veldækket bord, når der har været ”formøder” ved arrangementerne. De er omsorgsfulde og står altid til 
rådighed hvis nogen har brug for hjælp /støtte / eller blot en go snak. STORT  TILLYKKE  TIL  ELIN 
og  KRISTIAN. 

 

Hanne B Poulsen 

Gyvelvej 62 

7700 Thisted 

Susanne Stück 

Mortensen 

Gyvelvej 19 

7700 Thisted 

Ingeborg Bech Haagaard 

Teglbakken 14 

7700 Thisted 

Ulla Hauge Thostrup 
Oscar Andersensvej 9 
7700 Thisted 

 
Klinik for Fodterapi 

V/ Marianne Qvist-

Jensen 

Skovgade 4 

7700 Thisted 

Tlf 97925800 

   

Kom og vær med på gåholdet i Hjerteforeningens Motionsklub. 
Oplev vinteren på en rask travetur sammen med andre friske piger og mænd 

Vi mødes ved Rolighedsskolen 
tirsdage og torsdage kl. 19.00 

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

Til opslagstavlen  
Vigtige datoer Thy / Mors 2011 
 
Østerild-Løbet ved rasteplads Vesløs Huse        Tirsdag  d. 10.05-2011 – kl. 19:00                                                     
  
Byløb    løbes igen d. 07.06-2011 – kl. 19:00 
 
Nystrup løbet ( Bemærk flyttet en uge ) løbes igen d. 21.08-2011 – kl. 10:00 
   

Kvindeløbet fra Storetorv  løbes igen d. 27.08-2011 -  kl. 14:00 

 
Nationalpark Thy Marathon  løbes igen d. 03.09-2011 – se opslag! 

______________________________________________ 
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En anderledes skiferie. 

Af Ninna Kristoffersen – nyvalgt til bestyrelsen i Hjerteforeningens Motionsklub. 
 
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen den 21. februar 2011. 
Jeg er 58 år og gift med Poul Erik, der for 30 år siden var med til at starte Hjerteforeningens Motionsklub. 
Vi har sammen 3 voksne børn på 34, 31 og 22 år samt 3 børnebørn. 
Jeg arbejder som advokatsekretær hos advokatfirmaet ADVODAN.  
Jeg deltager gerne i motionsarrangementer, og jeg løber flere gange om ugen, og i vinterhalvåret dyrker 
jeg gymnastik.  
I vinterferien tager vi på skiferie i Alperne – det er efterhånden 18 år siden vi begyndte med det .  
 

En anderledes skiferie. 
Efter utallige skiture med vore børn og venner til Norge, Sverige og Østrig, blev vi i år udfordret af vore 
venner til at tage med på en anderledes skiferie.  
I uge 9 i dette forår var vi derfor for første gang på skisafari i Italien. Vi var sammen med to guider og 
nogle gode venner på en fantastisk tur rundt i Dolomitterne. Vi ankom med fly til Innsbruck fra Billund, 
hvorefter vi kørte i bus i 3 timer til Canazei. Vel ankommet til Canazei skulle vi til hytten Negritella hos 
Sandro oppe på bjerget, og for at komme op til hytten i 3000 meters højde, blev vi fragtet op af pisterne 
med snescootere. Efter ankomsten fik vi et godt måltid mad og hvad dertil hører. Efter aftensmaden blev 
vi vist rundt i Sandros kælder, hvor han havde egenproduceret olivenolie, lufttørret skinke, diverse oste 
og en masse lækker vin.  Næste morgen gik turen videre på ski med rygsæk. Vi var hver morgen som 
regel  de første skiløbere på de nypræparerede løjper, så det var simpelthen bare dejligt. Sidst på 
eftermiddagen nåede vi frem til San Pellegrino til hytten Rifugio Laresei, hvor der er den vildeste udsigt 
over bjergene, og hvilken herlig solnedgang og solopgang. I hytten var der en skøn varmeovn,  hvor vi 
sad rundt omkring og hyggede os. Personalet var søde og rare, og da de kendte vores guider, fik vi en helt 
enestående god velkomst og forplejning. Næste dag gik turen videre til Palafavera, hvor vi sidst på dagen 
blev hentet af næste hyttes ejer, Marco. Han er bjergbestiger, og der er ikke det bjerg han ikke har 
besteget . Mont Everest besteg han f.eks. i 2009. Han havde også en del kødkvæg, der gik og græssede i 
bjergene om sommeren. Næste dag gik turen videre mod Pescul. For at komme dertil skulle vi dog med 
bus op igennem  21 hårnålesving. Uha der var langt ned, når vi kikkede ud af vinduet.  Derefter nåede vi 
til et populært skiområde, der hedder Cinque Torre (fem tårne). Længere henne kom vi til området 
Cortina. Det er en gammel OL-by fra 1956, og det lever de stadigvæk meget højt på, så priserne var 
generelt højere her, men det var også det hele værd, for vi var i et pragtfuldt område. Næste dag løb vi 
videre på ski, og også her ventede der en overraskelse, for vi kom ud i et meget fladt område, hvor der 
ingen lifter var, og vi stod på ski bag en kane trukket af to heste, som trak os 2 km videre. Næste dag 
ankom vi til Kronplatz, hvor vi overnattede i Panoramahytten. Kronplatz er ligesom en æggeskal med 
utrolig brede pister, både en masse blå, røde og sorte pister. Om aftenen mødtes vi med et andet hold 
danskere, der også var på skisafari, og vi havde en hyggelig aften sammen med dem.   Næste dag tog vi et 
smut til Edelweiss-tal, hvor der også var dejlige pister, og det var super smukt. Vi kaldte det for Verdens 
Ende, da det var som om bjergene pludselig stoppede der. Vi løb videre mod Ortisei, hvor der var nogle 
lange og brede pister. En pist var 12 km lang. Det var en hård tur, og det kunne mærkes i benene, så vi tog 
en pause en gang imellem, men det var et super område, og vi suste videre mod Canazei og derefter  
videre mod Alba, og den sidste dag tog vi igen op til Sandro, som vi også overnattede hos den første nat. I 
ugens løb havde vi løbet 250 km på ski.  
Efter sådan nogle herlige dage i sneen gik turen igen hjem til Danmark. 
 
P.s. Kan man lide at tage på skiferie, kan det varmt anbefales at tage på skisafari.    
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


