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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 
 
 

 

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

 

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 
 

-  

 

Løbethisten udkommer 3 til 4 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 
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Motion holder snuen væk. 

Med skovens flotte spraglede efterårsfarver indbydes vi til en frisk gå- eller løbetur. Selv om det regner 
og rusker udenfor og du måske ikke lige brænder for at komme ud, kan en rask tur give røde æblekinder, 
en næse med rindende vand, en lille tåre uden at græde. Ved at være fysisk aktiv, kan du undgå 
irriterende forkølelser, hvor der er kamillete i koppen, ondt i halsen, en hudløs næse og en krop, 
der er tappet for energi.  Så det er bare om at komme af sted.  
Nystrupløbet blev afviklet på en solbeskinnet søndag d. 2. søndag i august, det var herligt. Mange var 
mødt op og stemningen var høj. Til næste år vil Nystrupløbet blive rykket 1 uge, da der er stort 
internationalt golfstævne, så ”vores udslagsbane”, er ikke fri. Vi kunne efterfølgende glæde os over 
solskinsvejret i Thy, da de i  Nordsjælland - den samme søndag – havde det værste regnvejr siden 1930.  
Med et tilbageblik på sommeren - havde vi også et vellykket arrangement i forbindelse med kvindeløbet 
den sidste lørdag i august. At have det nye Store Torv som base og det nyrenoverede gamle rådhus som 
kulisse, det var perfekt. Tilslutningen var lidt færre end året før, men humøret var højt og vi havde en 
dejlig dag.  
I efteråret var Hjerteforeningens 7 motionsklubber samlet på Hausers Plads i Kbh. Det var et givende 
møde, hvor vi fik hilst på hinanden og udvekslet erfaringer. Vi var den motionsklub, der arrangerede flest 
løb om året, - takket være vore trofaste hjælpere, kan det lade sig gøre. Tak for det.  
Løbethisten er udkommet med 3 eksemplarer i år, hvor der plejer at udkomme 4 eksemplarer. Der er store 
problemer med at få bladet redigeret, trykt, gøre det indholdsrigt, få kommentarer og oplevelser fra 
medlemmerne osv.  Bladet kan læses på hjemmesiden og her bliver nyheder og nyt for medlemmerne 
opdateret løbende.  Bestyrelsen er i tænkeboks, hvad angår Løbethistens fremtidige udgivelse.  
Efterårets naturoplevelser efterfølges af en klar frostklar november, - blandt andet med forretningernes 
tilbudsaviser og annoncer om gode investeringer i årets julegave. I november og december har skoven 
heldigvis også et kanon tilbud, selv om den ikke kan tilbyde de lange åbningstider. 
Gør december måned til en hyggelig og glædelig juleforberedelsesmåned.   
Vi gentager sidste års arrangement med generalforsamling og årsfest i Bowlingcentret. Bestyrelsen 
indbyder her medlemmerne til at deltage, - for her kan man komme med forslag og 
ideer til bestyrelsen. Vi håber at mange vil møde op og være med til at styrke det fællesskab, der er 
med til at støtte Hjerteforeningens Motionsklubs arbejde. I bestyrelsen prioriterer vi det sociale samvær 
og hygge højt, vi holder ca. 5 møder i løbet af året.  
 Husk, foreningen er, hvad medlemmerne gør den til.  
Sluttelig vil jeg ønske alle en glædelig jul. Vi ses til nytårsmarchen den 1. dag i 2011 kl. 14.00, her kan vi 
ønske hinanden et GODT NYTÅR.  
  
Hjerteligst Elin.  
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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: 
    
Kasserer, Egon Larsen   
Vestertorp 8 
7700 Thisted 
Tlf.: 9792 5459 
E-mail: egon.larsen@webspeed.dk  
 

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:               
  
                      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.       

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 
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 

   

 
 

Den 26. sep. 2010 

 

Hjerteforeningen arrangerede et løb, med Jette Mejlholm, som tovholder. Det var det 3. år med et 

efterårsløb i Dover Plantage. Desuden var der opstillet en bingorute, med mulighed for at vinde præmier. 

Det er et skønt område i vores dejlige natur i Thy. 

Tilslutningen var desværre minimal, - det regnede bare rigtig meget. 
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Marathon - en ny eksamen ! 
 

Man plejer at sige, at forberedelse er en forudsætning for enhver succes. Det gælder i høj grad også, hvis 
man ønsker at løbe en marathon. Det kræver lang tids forberedelse og mange løbeture. Jeg fulgte et 
træningsprogram, så jeg hele tiden havde en fornemmelse af, at jeg løb de ture og antal kilometer, som en 
træning til marathon ville kræve. - Men når det regnede eller blæste, så kunne det da være svært at finde 
den store gejst til at komme ud og løbetræne, så selvdisciplin skal der også til. 
Jeg har hele tiden sammenlignet en marathon med en eksamen. Enhver eksamen kræver også 
forberedelse, og jo bedre du har forberedt dig, jo større chance har du også for at få en god karakter, men 
karakteren i marathon er enten tiden eller bare at kunne gennemføre, alt afhængig af sit ambitionsniveau. 
Når man træner til marathon, så er det en fordel at enten løbetræne med andre eller bare snakke med 
andre omkring træningen, og hvordan den går. Kan man også få nogen til at "holde en lidt i ørerne", så 
skader det heller ikke. 
Lige inden marathon så har jeg det også som til en eksamen, alle tvivlsspørgsmålene kommer: Har jeg 
mon nu trænet nok, skulle jeg have tabt et par kilo mere, har jeg det rette tøj på ? osv, osv. Det er næsten 
en sand befrielse, når startskuddet har lydt, og man bare kan komme af sted. Undervejs forsøger jeg at 
nyde turen og oplevelsen, men når det virkelig gør ondt i knæerne, fødderne, ja mange steder, så kan det 
være lidt svært at få øje på enten den smukke natur eller andet, som man faktisk burde fryde sig over. 
Efter 42,195 km så kan man klare alt. Det er en fantastisk oplevelse at bestå sådan en eksamen. Et er 
sikkert: Den er alle træningsture værd. 
 
Go´ løbetur.                                               
 
 
Med venlig hilsen  
Lisbeth Bang Nielsen 
 

  

Den 23. okt. 2010 

 

I forbindelse med Nordjyske Vandrefestival med ca. 100 forskellige 
arrangementer i efterårsferien deltog Hjerteforeningens Motionsklub med et bingoløb med udgangspunkt 
fra Tved Kirke. 
Der var opstillet en 3 km og 5,5 km tur i efterårsskoven. Desværre 
styrtede regnen ned hele dagen, så der var kun 4 personer og 1 hund, 
der trodsede vejret og mødte op. Vi var 4 fra bestyrelsen, der 
stillede ruten op og vi fulgtes alle ad og fik med besvær krydset 
bingopladerne af.  På tilbagevejen kunne vi så tage bingoskiltene med 
os hjem. Men vi kan varmt anbefale at gå turen på et andet tidspunkt, 
for det er en rigtig dejlig natur. 
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 21.januar 2011 kl. 17.00 
i Thisted Bowlingcenter 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

1. Valg af Dirigent 
2. Formandens beretning v/ Elin Sørensen 
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse v/Egon Ø. Larsen 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er: 
Marie Frost – Ønsker ikke genvalg 
Margrethe Keller Larsen – Ønsker ikke  genvalg 
Valg en suppleant ( Egon Ø. Larsen er trådt ind i bestyrelsen ) 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt: Bestyrelsen vil gerne have en debat om Løbethistens fremtid 

 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
16. januar 2010 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
 
 

Foreningen er vært ved vand / øl under generalforsamlingen 
 

**************************************************************** 
 
 

Efter generalforsamlingen afholdes årsfesten – husk tilmelding 
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Vi gentager succesen fra sidste år, umiddelbart efter 
generalforsamlingen afholdes  

 

 

 

 Afholdes:  Fredag den 21. januar kl. 18.30 

 Hvor:  Thisted Bowlingcenter   

 Mad:  Buffet 

 Drikkevarer: Skal købes i bowlingcenteret 

 Pris:  Kr. 100,- (incl. bowling) 

           Tilmelding til:Elin 97924590 eller 

                hjertemotion.thisted@gmail.com   

            senest 10.januar 2011 

 
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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__
__
__
__

_________________________________ 
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 
tirsdag og torsdag 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 
 

 

Nytårsmarch fra Rolighedshallen                                      d. 01.01-2011 – kl. 14:00                                                     
  
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! 

______________________________________________ 

 
 
 
 

Frede Bruunsgaard 
Udsigten 11 
Sundby Mors 
7950 Erslev 
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Hvor mange nisser/kravlenisser er der i bladet 
Afleverer løsningen på et post eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch Lørdag den 1. januar 2011 

Som starter fra Rolighedshallen kl. 14.00 
Blandt alle rigtige besvarelser trækker vi lod om den store 

NYTÅRSKURV 
God fornøjelse 

Løsningen kan også afleveres Kaj Nielsen Kastanievej 17 7700 Thisted 
 
 
 

Oplevelser fra Nationalpark Thy Marathon 
I begyndelsen af maj besluttede jeg, at jeg ville forsøge at løbe en halvmarathon den 4. september i 
nationalparken og det gjorde jeg så. En ven, der er jævnaldrende med mig, og som først begyndte at løbe 
som 60 årig,  fortalte, at han agtede at løbe sin første halvmaraton i nationalparken, og så tænkte jeg, hvis 
han kan, så kan jeg også.   
Jeg begyndte at løbe for 15 år siden som 50 årig, og løb min første halvmaraton i Odder i 1997 og har 
siden løbet 5 halvmarathon. Den første løb jeg i tiden 2.00.44 og i nationalparken løb jeg på 2.05.29 og 
det er jeg meget tilfreds med. 
Nationalpark Thy Marathon er absolut den hårdeste og også den smukkeste af de 6 , som jeg har løbet. 
Jeg ved dog ikke hvor meget man tænker på det smukke på de sidste km. hvor benene er ved at syre til. 
Underlaget er hovedsagelig skovveje/stier i et meget varieret terræn, der gør det umuligt at løbe i et jævnt 
tempo. Man løber gennem klitarealer og skov. De sidste ca. 4 km. løbes på asfalt og føj for en stigning 
der er på Vandetvej op til Klitmøllervej. Da begyndte benene at syre til og stigningen fortsatte på den 
anden side af Klitmøllervej. Den sidste km. til målområdet gik dog nedad, men der var ikke mere i benene 
til en spurt. 
Løbet var perfekt arrangeret. Tilmelding gik let på løbets hjemmeside og under løbet var der skiltning for 
hver 3. km og depoterne med vand, energidrik og bananer lå med 4 km. mellemrum og hjemmeværnsfolk 
og politi havde styr på sikkerheden. Efter løbet var der vand , energidrik og kakaomælk. Jeg havde sådan 
set frem til kakaomælken, men der var ikke mere, da jeg kom i mål, ærgerligt. Og vejrguderne viste sig 
fra den bedste side. Det var bare perfekt løbevejr med solskin, ikke for varmt og næsten ingen vind. 
Alle kan deltage i nationalpark Thy Marathon. Der kan vælges mellem distancer på 1/1, 1/2, 1/4 1/8 
marathon.  De fleste kan gå eller løbe 5,2 km. hvis viljen er til stede og mageligheden ikke har overtaget. 
Det er sundt og dejligt at komme ud i naturen. 
Mange flere skulle overveje, at deltage i løbet til næste år. Det er aldrig for sent at begynde at løbe, 
hvilket min ven beviste ved at gennemføre løbet i en udmærket tid lidt langsommere end min tid. 
 
Johs. Christensen 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 

Efter motionsturen  
drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


