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Løbethisten udkommer 3 gange årligt, og kan læses på hjemmesiden         
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Formanden har ordet.  

Motion er godt- meget motion er ikke meget bedre.  

Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er mindst en halv times bevægelse om dagen og så skal 

pulsen op mindst to gange om ugen. Derudover sætter vi i motionsklubben det sociale samvær 

højt.   

Ved generalforsamlingen i januar blev der udskiftet på kasserer-posten: Et stort VELKOMMEN til 

Johannes Christensen. Johannes har i mange år været med i Hjerteforeningens Motionsklub, 

både som aktiv løber og hjælper. Vi glæder os i bestyrelsen til et udbytterigt samarbejde. Der 

skal lyde en stor TAK til tidligere kasserer Egon, der igennem de sidste 4 år har bestyret jobbet 

med stor akkuratesse.  

Foråret har meldt sin ankomst og vi glæder os til at komme ud i naturen. I bestyrelsen har vi 

planlagt et par aftenture, hvor vi først kan få pulsen op og derefter dyrke det sociale samvær. 

Man kan kun blive i godt humør i denne skønne forening, når vi er sammen og hvor en fælles 

interesse udøves. For at få en tættere kontakt til vore medlemmer opfordrer vi Jer, som ønsker 

kontakt på denne måde, om at oplyse jeres e-mail. adresser og mobiltelefon-nummer – se 

opslag længere henne i bladet. Hermed kan man hurtigt sende en besked – det kunne jo for 

eksempel være et godt tilbud en skøn sommeraften! Giv lyd, hvis I har forslag til ture i ”det blå”. 

I er meget velkomne til det, f.eks. en tur i jeres nærområde, så vil vi i bestyrelsen sende en 

besked rundt om arrangementet. Turene kan jo bestemmes nogle dage i forvejen og dermed 

kommer de som har tid og lyst.  

Ellers er vi i fuld gang med forberedelserne til byløbet, som bliver afholdt for 26. gang. Der er 

tilmeldingssedler klar på Hjerteforeningens hjemmeside, så hermed en opfordring til at komme 

med til en sjov og udfordrende løbetur i Thisteds gågader og ud omkring den blå Limfjord.  

Nystrupløbet er fremrykket 1 uge, da udslagsbanen ikke var ledig den planlagte 2. søndag i 

august – så derfor er datoen søndag den 9. august valgt. Men vi håber at opbakningen bliver 

større end den var i 2014, hvor vejret vist drillede lidt om morgenen. Herefter afvikles der 

kvindeløb den sidste lørdag i august, med en forhåbentlig bedre vejrudsigt end sidste år: det kan 

kun blive bedre. 

De bedste ønsker om en kanon-sommer med alle dens fristende tilbud om lidt eller meget 

motion.  

Sommerhilsen fra Elin. 
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Ny kasserer 

Man kan også sige at en gammel kending vender tilbage. Jeg har tidligere været kasserer i 

Motionsklubben i 6 år, og da jeg dengang trådte ud af bestyrelsen havde jeg ikke forestillet mig at vende 

tilbage igen. Men på et par løbeture sammen med formanden blev jeg overbevist om at jeg skulle forsøge 

at få generalforsamlingens opbakning til et comeback til bestyrelsen. Med hjælp fra dirigenten lykkedes 

det. 

Det har jeg heller ikke fortrudt. Efter de første møder i bestyrelsen har jeg fundet ud af vi har en rigtig 

god bestyrelse og en dejlig omgangstone med hinanden, så fremtiden ser lys ud for foreningen. 

Jeg har altid dyrket sport og i en ung alder var jeg i bestyrelsen og en overgang formand for Hannæs 

Idrætsforening. Jeg har spillet fodbold og har været en nogenlunde habil badmintonspiller, men det fik en 

lidt brat afslutning, da jeg med få års mellemrum fik sprængt begge achillessener, og så mistede jeg lysten 

til badminton. 

Hvad så. Jeg kunne måske også forsøge med lidt løb, og mødte derfor op en tirsdag aften ude ved 

Rolighedsskolen. Jeg havde hørt at Hjerteforeningens Motionsklub havde træningsaftner derfra. Det blev 

så min skæbne, for der mødte jeg Tage, som i årenes løb har taget sig af mange nye løbere, og han fik 

også fat på mig og det blev så starten på min løbekarriere. Jeg har løbet 1 marathon i København og 7 

halvmarathon og andre småløb som 5 og 10 km. 

Med sportslig hilsen 

Johs. Christensen 

 

Støt sponsorerne – de støtter os !  
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Hjerteforeningens motionsklub Thisted har afholdt generalforsamling fredag 23-1-2015  
i Bowlingcentret i Thisted. 

Formandsberetning: 

Hjerteforeningens motionsklub i Thisted har bestået i 34 år. I Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted er 

der 311 medlemmer.   

På årets 1. dag i 2014 blev nytårsmarchen afholdt. Ca. 250- 300 tog imod tilbuddet om at ønske 

hinanden et godt nytår og deltage i den traditionsbundne gåtur. 

Ved årsfesten i Bowlingcentret deltog 57 medlemmer og det var en rigtig hyggelig aften med god mad, 

vin, bowling og bankospil. Her blev årets motionist tildelt Henry Bojesen og Egon Ørebro Larsen.  

Østerild løbet, som er startet af nogle af klubbens stiftere - afvikles - når bøgen er sprunget ud - og her 

mødes vi og har en rigtig dejlig aften med hygge og højt humør. 

Thisted byløb den 3. juni afholdes for 25. gang: Det blev et perfekt løbevejr, den tirsdag aften, hvor 

byløbet skulle afvikles. Der var ellers kommet store mænger regn i bl.a. Hanstholm, idet de havde fået en 

måneds regn på kun ½ time. I Thisted fik vi en ordentlig byge- efter at ruterne og materiellet var blevet 

sat op i løbet af formiddagen. Med Skyum Idrætsefterskoles opvarmnings- program, blev musklerne klar 

til at udfordre  ruterne på  5 eller 10 km. Løberne blev sendt af sted i tørvejr.  Desværre deltog Thyland 

Idrætsefterskole ikke, så det resulterede i, at deltagerantallet faldt til ca. 400.   

 Nystrupløbet søndag den 17. august: Det traditionsrige løb igennem 40 år.: Arrangementet kommer 

op at stå i et samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Dansk Bank, Nordjyske medier og motionsklubben. 

Det regnede om morgenen og der blev lovet regn hele dagen. Det afholdt mange fra at komme til Nystrup 

Plantage, så deltagerantallet blev en bundskraber omkring 3-400.  Men… der var tørvejr kl. 10.00 da 

løbet blev skudt i gang og der var et lille glimt af solen – så der var udfordringer nok i det bakkede, 

sandede og våde element i Nystrup Plantage. En af deltagerne i Ringgaard familien kunne fortælle, at han 

havde deltaget 37 år ud af de 40 år. 

Kvindeløbet lørdag den 30. august: Afholdes for 24. gang: Igen var det en udfordring for både 

arrangør og deltagere, idet regnen bare silede ned hele formiddagen og indtil kl.14. - hvor løbet blev skudt 

i gang. Deltagerantallet blev på denne våde eftermiddag på 261 piger og her tilmeldte ca. 100 piger sig på 

dagen, det er da  bare megasejt -  i sådant et MØG-vejr- Men de kunne få tørret tøjet ude på ruten og de 

holdt humøret oppe, for der var præmier til hver  4. deltager og oveni fik de alle posen fyldt med fine 

sponsorgaver. 

Sponsorerne har igen i 2014 støttet op omkring vore arrangementer i Hjerteforeningen og der skal lyde 

en stor tak til både de store hovedsponsorer og de handlende i Thisted og omegn.  

En stor tak til hjælperne til løbene. Der er en stor flok trofaste og engagerede hjælpere. Det er en 

forudsætning for at kunne afvikle et arrangement, at det bliver planlagt i mindste detalje, hvor det 

sikkerhedsmæssige - også bliver prioriteret højt. Her er Politi-hjemmeværnet altid på vagt og sørger for at 

løberne kommer sikkert over gaden. Der er rosende ord fra deltagerne til de mange vejvisere, der sørger 

for at de bliver ledt den rigtige vej.  



32. årgang Løbethisten Nr.1 2015 
 
 

 - 5 -

Gå og løbetræning fra Rolighedsskolen tirsdag og torsdag aften kl. 19.  Her møder den trofaste skare op 

og her er det rigtig hyggeligt at være med, for snakken sammen med de raske skidt - giver 

humørbarometeret et skud i vejret.  

Motionscentret i Thy Hallen har vi sammen med lokalkomiteen. Vi har lejet motionscentret fra 

september til og med april måned fra kl. 10-11 hver søndag.  Der er bestilt instruktør de 2 første gange i 

oktober og i begyndelsen af det nye år.  Her kan man godt få sved på panden, og det er rigtig hyggeligt at 

komme der.   

Hjerteforeningens Motionsklub og lokalkomiteen var blandt de 3 udvalgte i Super Brugsens kampagne, 

hvor de donerer penge til lokale klubber.  10.000 kr. bliver hver 3. måned fordelt imellem ansøgerne. Vi 

har sammen med lokalkomiteen søgt om penge til at afvikle hjertestarter-kurser. Vi fik 2.100 kr. og der er 

foreløbig fastsat 2 datoer i marts måned, hvor der bliver undervist i livreddende førstehjælp og brug af 

hjertestarter.  

Der skal lyde en stor TAK til Jjer i bestyrelsen for det gode samarbejde vi har og for den  arbejdsindsats 

I gør i bestyrelsen. Det glæder mig, at være en del af et bestyrelsesarbejde, der også medfører en god 

vennekreds. Desværre har Egon Ørebro Larsen meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.  Men 

Egon- tusind tak for din indsats igennem de sidste 4 år. Nyvalgt blev Johannes Christensen, der er et 

mangeårigt medlem af Hjerteforeningen. Velkommen til dig, Johannes.  

Som afslutning skal der lyde en stor tak til de mange, der på den ene eller anden måde støtter 

Hjerteforeningen. Det nytter noget, at vi arbejder for en god sag. 

Jeg håber, at vi også fremover kan være Motionsklubben, der tilbyder motion på alle niveauer, uanset 

alder, størrelse og formåen.  

Ved afstemningen om, hvem der skulle være årets motionist, blev det en velfortjent belønning til 

bestyrelsesmedlem Kaj Nielsen. Tillykke med hæderen.  

Indsendt af Elin Damsgaard, formand for Hjerteforeningens Motionsklub i Thisted.  
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INDMELDELSE:   
 

Ved indmeldelse i Hjerteforeningens Motionsklub Thisted sendes nedenstående blanket til: 
 Kasserer Johannes Christensen Markvænget 20B 7700 Thisted Tlf. 20 44 34 25 
Oplysningerne kan også sendes på mail til christensen.johs@gmail.com 
Kontingentet for første år indsættes på konto i Danske Bank Reg.nr. 4663 Konto nr. 3728086505 med 
oplysning om navn og adresse.    

 
 

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.     220,00  

Par medlemskab        Kr.     335,00  
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.       
 
_______________________________________________________________________________________ 
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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 sæsonen ( September til April ) 
 
 

Træningen er gratis for medlemmer af 
Hjerteforeningen. 

 
 
                                                                                                                                                                                                      
Mød op som gruppe, så motiverer man hinanden til motion. 
   Det er dejligt at motionere 

 
 
 
 
 

 

Vera Jeppesen  
Vandhøjvej 4 
7752 Snedsted 
 

Karen Margrethe og 
Martin Overgaard, 
Jasminvej 1, Thisted 

 
 

 
 
 

 
 
 

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2015 
 
Østerildløbet   Tirsdag den 12-05-2015 Kl. 19:00 
Motionstur Nystrup Plantage  Tirsdag den 19-05-2015 Kl. 18:30 
Byløb fra Thy-Hallen   Tirsdag den 02-06-2015 KL. 19:00 
Motion og Grill Kronborg Skov  Tirsdag den 09-06-2015 Kl. 19:00 
Nystrupløbet     Søndag den 09-08-2015 KL. 10:00  
Kvindeløb    Lørdag den 29-08-2015 KL 14:00 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Fredag den 01-01-2016 Kl. 14:00 
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ØSTERILD LØBET - SÆSONEN 2015 

 

Løbet starter tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19 00 

Start og mål fra Vesløs Huse rasteplads Aalborgvej ved 19,3 km stenen.  

Kom og oplev skoven, den friske luft og den nyudsprungne bøg.  

Ruter på 4 og 6 og 10 km. 

Alle kan deltage og det er gratis. Ingen tilmelding. 

Tag hele familien med denne aften og tag turen som det passer dig bedst.  

Henry Bojesen og Peter Larsen. Kaj Dige. 

 

Planlagte ekstra motions- og hyggeture. 

  

Tirsdag den 19. maj tager vi en tur til Nystrup Plantage og går eller løber en tur på 
hjertestierne. Der bliver fælles kørsel fra Rolighedsskolens parkeringsplads kl 18:30 

Man kan også møde direkte på golfklubbens parkeringsplads kl. 19:00. Der vil være nogle stykker, 
der tager kaffe og kage med, som vi kan nyde efter motionsturen. 
____________________________________________________________________ 

  

Tirsdag den 9. juni går vi en tur til Kronborg skov, hvor foreningen vil være vært med 
en grillpølse og en øl eller vand. Vi starter kl. 19:00 fra Rolighedsskolens Parkeringsplads. 
Tilmelding til Elin. 
  

Hvis der er andre, der har forslag til ture ud i naturen, en tirsdag aften eller måske i weekenden 
kan I kontakte Ninna. 
 
 

 

NB. Der er ingen planer om at ændre på tilbudet i Thy Hallens 
motionscenter søndag formiddag.  
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Hjertestarter-kurset i marts 2015. 
Med Inger Hulgaard som instruktør, fik de 14 tilmeldte, en udbytterig aften med genopfriskning i hjerte-
lunge-redning og brug af hjertestarter. Det var engagerede og spøgelystne deltagere, som fik et 
kvalificeret svar på deres spørgsmål. Der blev i pausen nydt en kop kaffe med hjemmebag.  
Når vi giver hjertemassage, er formålet ikke først og fremmest at få hjertet i gang igen. I stedet gælder det 
om at få pumpet blod rundt i kroppen. Formålet er at undgå hjerneskader – og sikre, at hjertet kan stødes i 
gang af en hjertestarter.  
Gode apps: er 112 app´en - så kan alarmcentralen se, hvor du ringer fra, når du ringer 112.  
og Hjertestarter app´en – der viser hvor nærmeste hjertestarter er.  
Tak for en hyggelig aften med indhold.  
En stor tak til Super Brugsen for sponsoratet på 2.100 kr. som de deltagende kursister fik gavn af – og tak 

til alle jer, der kom en polet i Hjerteforeningens stander i Super Brugsen.  

 
Elin.  

 

Hej medlem af motionsklubben og lokalkomiteen for Hjerteforeningen i 
Thisted. 
 
Vi kan som klubmedlem i Hjerteforeningen tilbyde træning i LOOP i Thisted.  
En favorabel pris for et års-medlemskab afhænger af deltagerantallet. Jo flere der er 
interesserede jo bedre aftale.  
Vi rundsender denne meddelelse til de medlemmer, som vi har mail adr. på. Men vi 
har desværre ikke mail på alle, så I må gerne informere andre medlemmer og er der 
nogen, som ikke er medlem af Hjerteforeningen - er man velkommen ved 
henvendelse til Elin eller Martin.  
I første omgang vil vi gerne have tilkendegivelser om der er interesse for LOOP 
træningen- dette er uden binding. 
 
 "Indlæg" på følgende link:  http://thisted.hjerteforeningen.dk/2015/03/24/indbydelse-til-introduktion-i-loop-
traeningscenter/ 

NB. Der er ingen planer om at ændre på tilbudet i Thy Hallens 
motionscenter søndag formiddag.  
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Kære  Medlem/Medlemmer af Hjerteforeningen Thisted. 

I forbindelse med indmeldelse til foreningen, fik Hjerteforeningen ikke oplysninger om 
alle e-mail adresser. 
Oplys også gerne mobil-nr. – for SMS beskeder.  
Vi henvender os derfor, med henblik på, at kunne udsende nye invitationer og oplysninger 
til alle e-mail adresser.  
E-mail adressen vil IKKE blive videregivet til andre overhovedet, men kun blive brugt 
som udsendelser af invitationer til eksisterende medlemmer i Hjerteforeningen. 
Håber I vil hjælpe os med at få opdateret medlemslisterne, ved at fremsende jeres e-mail 
adresser og mobil-nr. til en af de 2 nedenstående adresser. 
Vedr. Motionsklubben:  hjertemotion.thisted@gmail.com 

Vedr.: Lokalkomiteen:  martinydeovergaard@gmail.com 

På forhånd mange tak! 

 
 

Charlies Hjertegalla lørdag den 28. marts 2015. 

1 heldig vinder af 2 billetter til en festlig aften med Michael Meyerheim og Cecilie 
Frøkjær, som værter på Tv2/CHARLIE, det var hvad jeg vandt! 
En festaften i Industriens Hus, som startede med flot buffet til alle de deltagende gæster. 
Kl. 20.15 skulle vi være på plads ved vores bord. En festlig publikums -opvarmer fik os i 
den rette feststemning, så vi var klar til den direkte optagelse kl. 21.00 - Der er en masse 
mennesker i arbejde bag skærmen, for at få det hele til at glide glat. En kanon oplevelse at 
være en del af og så alle de penge, der blev samlet ind – 26.402.420 kr. – det er bare flot.  
Elin var vinderen og Kristian var ledsager! 
 
 
 
 
.  
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


