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Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
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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 
egon.larsen@webspeed.dk 
 

 

Thy Hallen 

 

Medlem  
 
 

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

Hjælpere 
 

 

Medlem 
 
 

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

Ruter og materiel 
 

 

Suppleant 
 

Margrethe Keller Larsen 
Thorhaugevej 7, Sennels 
7700 Thisted 
℡ 9798 5449 
 thorhaugevej7@icloud.com 
 

 

 
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 –kaj@kajn.dk 
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Formanden har ordet.Formanden har ordet.Formanden har ordet.Formanden har ordet.    
    

Nu er det snart, det er jul.  
 
Tiden flyver godt nok af sted og det er nogle gange svært at følge med. Uret 
kan ikke sættes i stå, vi må bare se at passe tiden og alt det vi gerne vil nå. For 
vi skal da også nødigt gå glip af noget. Men der er en anden faktor, der virkelig 
kan få os i hold: det er hjertets ur. Pludselig stopper hjertet med at slå og alting 
andet bliver bare så uvæsentlig og lige meget. Om solen skinner eller det plaks- 
regner, det er akkurat ligegyldigt.  Hjertets ur bliver vores skæbne og det 
daglige nærvær med den som man elsker, det er med e´t slut. 
 

  Ære være Kaj Knudsgaards minde.   
 

Det kræver megen styrke at komme videre.  De kræfter som man ikke vidste 
man besad, kommer på forunderlig vis til undsætning og det vil være muligt at 
komme videre i livet med de gode minder. Vore tanker går til den nærmeste 
familie.  
At få modvind på sin vej, ja det prøver vi alle. Det giver på den lange bane 
livet mening og forståelse. Målet er at komme styrket ud på den anden side.  
Hjerteforeningen arbejder for at få ”hjertets ur” til at fungere optimalt og 
heldigvis doneres der mange penge til den livsvigtige forskning til gavn for 
hjertepatienter. 
Julen er hjerternes fest.  
Der skal lyde en stor tak til alle for den støtte og velvilje, der i det forløbne år 
er udvist  og som er med til at styrke vores motionsklub i Thisted. Også en 
varm tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres engagement.  
Med ønsket om en rigtig glædelig jul til alle læserne og deres familier sendes 
de hjerteligste hilsener fra Elin.   
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Traditionen tro er der  
Nytårsmotion i Thisted: 

Hjerteforeningens Motionsklub inviterer til årets første gåtur. 
Her kan man byde hinanden Godt Nytår og få en frisk gåtur, som start på et aktivt nyt år 
2015. Vi afholder nytårsmarchen den 1. januar 2015 kl. 14.00. Vi mødes ved 
Rolighedshallen, Kastanievej 80 i Thisted. 
Gå- turen er på ca. 5,8 km. Turen går langs fjorden og igennem Eshøj Plantage. På ruten er 
der opstillet bingoplader, så der er også mulighed for at vinde en præmie. Bingoplader 
købes til 5,- kr.  
 Ingen tilmelding, mød blot op og alle er velkomne.  
Hjerteforeningens Motionsklub er vært med en forfriskning efter turen. 
Tag familien med og inviter din nabo. Vi har fravalgt at sætte annonce i avisen i år, så 
hjælp os med at reklamere for en hyggelig gåtur sammen med venner og bekendte på årets 
første dag.  
 
Støt sponsorerne – de støtter os !  
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Der afholdes generalforsamling i 
Hjerteforeningens motionsklub i Thisted 

Fredag den. 23.januar 2015 kl. 17.30 
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: 
Egon Ø. Larsen  (Ønsker ikke genvalg) 
Marie Frost (modtager genvalg) 

            Ninna Kristoffersen (modtager genvalg) 
            Suppleant: Margrethe Keller Larsen 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt:  
8.  
 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
7. januar 2015 
 
 
Evt. forslag sendes til:  
Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30, 7700 Thisted 
Mail: hjertemotion.thisted@gmail.com 
 
 
 
 

Foreningen er vært ved vand / øl under generalforsamlingen 
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Vi gentager succesen fra de sidste år, umiddelbart efter 

generalforsamlingen afholdes  

 

 Afholdes:  Fredag den 23. januar kl. 19.00 med Bowling 

   Kl. 20:00 er der Buffet 

 Hvor:  Thisted Bowlingcenter   

 Drikkevarer: Skal købes i bowlingcenteret 

 Pris:  Kr. 150,- (incl. bowling) 

 

           Tilmelding til: Elin 50 49 05 90 eller 

                hjertemotion.thisted@gmail.com   

            senest 7. januar 2015 

 
 

 

Hvor mange år har Nystrupløbet været afholdt: 
A: 25 år 
B: 30 år 
C: 40 år 

 
Afleverer løsningen på et post eller julekort når du kommer og deltager i  
HJERTEFORENINGENS store nytårsmarch torsdag den 1. januar 2015 

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

NYTÅRSKURV 
God fornøjelse 

Løsningen kan også afleveres til Kaj Nielsen Kastanievej 17 7700 Thisted 
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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.: 3011 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.     195,00  
Par medlemskab        Kr.     310,00  
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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Husk der er løb/gå turer fra Rolighedsskolen hver tirsdag og torsdag med start kl. 19:00 
 
 

Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
Søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæson ( September til April ) 
Der er instruktør på den 11. jan. og 18 jan. 2015 
 

Træningen er gratis for medlemmer af 
Hjerteforeningen. 
 
                                                                                                                                                                                                      
Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
   Det er dejligt at motionere 

OPRÅB: 
 

Det er blevet svært at finde stof nok til bladet, derfor har jeg/vi besluttet at 
det bedste indlæg i hvert nummer ”fra de menige medlemmer” belønnes 
med en flaske vin eller en æske chokolade efter eget valg. 
 
 

 

Inger Lise Højbak    
Fjordlystvej 17,  
7700 Thisted  
 

  
 

 
 
 

 
 

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2015 
 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Torsdag den 01-01-2015 Kl. 14:00 
Generalforsamling   Fredag den 23-01-2015 Kl. 17:30 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 02-06-2015 KL. 19:00 
Nystrupløbet  (ikke helt fastlagt endnu) Søndag den16-08-2015 KL. 10:00  
Kvindeløb    Lørdag den 29-08-2015KL 14:0 
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Nystrupløbet 
 
Tak for mange oplevelser sammen med hjerteforeningens motionsklub i forbindelse med Nystrupløbet. 
Familien Ringgaard har deltaget alle årene. Det er blevet en familietradition med løb og efterfølgende 
frokost i Stenbjerg og rigtig familiehygge. 
 
For mig personligt blev Nystrupløbet starten på en amatørløbekarriere, som gennem årene har givet mig 
fantastiske oplevelser både i Danmark og udlandet. Det vender jeg tilbage til. Først får I historien om, 
hvordan Nystrupløbet er blevet en familietradition:  
 
Min bror Ejner var den første i familien, der deltog i løbet, og det var ham, der opfordrede resten af 
flokken til at være med. Efterhånden blev hele familien involveret. Alle, der har haft mulighed for det, løb 
med. Bagefter er vi år efter år blevet inviteret til frokost med sild, øl og snaps hos min svigerinde Ella i 
Stenbjerg. Adgangskravet til frokosten har været, at man har gennemført en af ruterne i Nystrup. 
 
Tre Ringgaard-generationer fra forskellige dele af landet er troppet op, og når vi har været flest, har 25 
deltagere fra familien løbet. I årernes løb er vores tider blevet udvekslet og løbeoplevelser drøftet under 
den efterfølgende frokost. Vi har endda kreeret vores egne familiepokaler, som år efter år er gået på 
omgang til familievinderen af de forskellige klasser. 
 
Indtil for 5 år siden sad min gamle mor på en stol ved mållinjen i Nystrup for at heppe, når vi kom i mål, 
og min datter Anne har to gange vundet 10 km ruten på kvindeside. 
 
For mit eget vedkommende blev Nystrupløbet starten på en årelang løbeinteresse, man kan vel nærmest 
kalde det en livsstil. I et par årtier løb jeg tre gange om ugen sommer og vinter, jeg gennemførte 
adskillige motionsløb og over 30 maratonløb i Danmark, Europa og USA. Mit løbe-år startede mellem jul 
og nytår med halvmaraton i Herning den 31. december. Tidligt på foråret startede jeg med at træne til 
maraton, og de næste 3 måneder gik med forskellige maratonløb og byløb rundt omkring i landet. Et fast 
punkt i løbesæsonen var naturligvis Nystrupløbet i august. Først hen i oktober, når jagtsæsonen gik i 
gang, trappede jeg ned med løb. 
 
Det sidste lange løb, jeg gennemførte, var et halvmaraton i forbindelse med indvielse af Metrobanen i 
København. I min ydmyge løbekarriere har jeg aldrig opgivet et løb, når jeg har været tilmeldt, men 
denne gang var jeg tæt på. I et stykke tid havde jeg haft stærke smerte ved bestemte bevægelser, men jeg 
bed dem i mig, indtil de gik over. Men under løbet i København blev smerterne så store, at jeg næsten 
kravlede de sidste kilometer til mål. Mandag efter løbet gik jeg til læge og fik en nedslående besked: 
Begge hofter var slidt op.  
 
I december 2007 måtte jeg under kniven og fik indsat to hofteimplantater. Min løbekarriere var forbi, men 
selv ikke kunstige hofter kan holde mig væk fra Nystrupløbet. Siden operationen har jeg dog måttet nøjes 
med at løbe fem kilometerruten.  
 
I stedet for løb er jeg begyndt at cykle og deltager nu i cykelløb rundt omring i landet. De største 
oplevelser er dog mine ugentlige ture sammen med cykelholdet ”Slynglerne”. Vi er 10 på holdet, som 
kører racercykler om sommeren og om vinteren hygger os med mountainbike og spinning. Derudover 
cykler jeg naturligvis på arbejde.  
 
Lige inden min 70års fødselsdag blev jeg udtaget til at cykle Aalborg – Paris med Team Rynkeby. Det 
glæder jeg mig meget til.  
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Endelig blev jeg for 3 år siden opfordret til at starte et motionscykelhold op i Hobro, hvor jeg bor. Så 
sammen med min kone startede jeg et hold op for alle i pensionsalderen, der gerne vil røre sig og samtidig 
have naturoplevelser sammen med jævnaldrende. Det første år var vi 17 deltagere, næste år var vi cirka 
35, og i år har vi været omkring 50. Vi mødes hver mandag kl. 09.00 ved turistforeningen og er hjemme 
igen til middag. Jeg er glad for, at holdet er blevet en succes, for jeg har lagt mærke til, at alt for mange 
ikke rigtigt kommer i gang med andet end at sidde i en stol og se TV, når de stopper på arbejdsmarkedet. 
Og da min erfaring siger mig, at passivitet og fysisk inaktivitet forringer livskvalitet, vil jeg gerne bidrage 
til, at flere kommer ud i den friske luft. 
 
Jeg oplevede selv den skadelige effekt af fysisk inaktivitet, da jeg i 40års alderen fik et stillesiddende job. 
Jobbet medførte, at jeg tog på i vægt og følte mig dårlig tilpas. Derfor snørede jeg løbeskoene, tabte 15 
kilo på 4 måneder og fik det meget bedre.  
 
Mit daværende job var ret mentalt krævende, og jeg fandt ud af, at der ikke var noget bedre end at trække 
i løbeskoene efter en lang dag med møder og store beslutninger. Mens jeg løb, gennemtænkte jeg dagens 
forløb og fik energi til næste dags opgaver. 
 
Min hustru Ritta er også fysik aktiv Sammen har vi haft utallige oplevelser på gå- og cykelture rundt 
omkring i landet.  
 
Efter alle disse år som løber og cyklist er det min klare overbevisning, at et aktivt liv i tæt kontakt med 
naturen har positiv indvirkning på humør og det generelle velbefindende, ikke mindst når vi kommer op i 
årene.    
           
Bent Ringgaard 
Fjordparken 121 
9500 Hobro. 
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Gå ture i juledagene.  

Man taler altid så godt sammen, når man går. Her kan alle tanker luftes. 

og samtidig kan man få forbrændt sukker og fedt hurtigere.  Det  

giver en bedre søvn – det hele er godt for dit hjerte og kredsløb. 

”Julehyggen” skal dog forbrændes igen:  

Gå 3 timer: hvis du drikker 1 glas glögg og spiser 3 æbleskiver/syltetøj/flormelis.  

Gå 5 kvarter: hvis du har spist 5 brunkager.  

Der er mange flere eksempler, men det undlades, for det er ikke det du spiser  

mellem jul og nytår, der feder, men …………………….  

Nyd julen og med alt det der hører til – det er jo kun jul  e´n  gang om året.  

 

Hjertestarterkursus 
Hjerteforeningens Lokalkomite og Motionsklubben i Thisted afholder kurser i hjerte-lungeredning 
og brug af hjertestarter  
ved uddannet instruktør Inger Hulgaard på Kraftvarmeværket, Industrivej 9, Thisted 
onsdag den  4. marts  2015 kl. 19.00 – 22.00  eller 
tirsdag den 10. marts 2015  kl. 19.00 -22.00  
Kurset er både for de som har bevis og ønsker en repetition og de som gerne vil have et bevis.  
Tilmelding efter først til mølle til : 
 
Elin Damsgaard, Motionsklubben hjertemotion.thisted@gmail.com eller tlf. 50 490 590 eller 
 
Karen Margrethe Overgaard, Lokalkomiten  overgaardkm@gmail.com eller tlf. 28 1234 78 
 
Tilmelding inden mandag den 9. februar  2015 
 
Pris for medlemmer: 200,- kr.                          Ikke medlemmer: 250,- kr. 
 
 
 

Nyt fra Hjerteforeningen.  
Hjerteforeningens nye administrerende direktør Kim Høgh har haft turne rundt i landet, for at hilse på 
lokalkomiteer/motionsklubber . Han blev ansat 1. april 2014.   Ninna, Karen Serup og jeg deltog i 
regionsmødet i Aalborg den 2. oktober. 
 Her blev der blandt andet præcenteret en ny plan for tilpasning af hjerteforeningens rådgivning. Dette 
indebærer at rådgivningscentret i Aalborg lukker pr. 1/1 2015. Man vil fagligt forstærke de 3 
tilbageværende rådgivningscentre: København, Odense og Århus, hvor vi kommer til at høre under 
Århus. Der bliver ansat kardiologiske sygeplejersker , diætister, fysioterapeuter, psykologer og 
socialrådgivere.  Der etableres 9 satelit-rådgivningscentre til Århus området, så rådgivningen kan tilbydes 
i vores lokalområde evt. kan der etableres faste tidspunkter for vejledning.  Desuden er det muligt at få 
råd og vejledning pr. telefon. Vores opgave er at medvirke til at gøre os mere synlige i vores lokalområde.  
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


