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Formand 
 
 

 

Elin Damsgaard Sørensen 
Hanstholmvej 30 
7700 Thisted 
℡ 50490590 
hjertemotion.thisted@gmail.com 

 

Sponsorer, Presse 
 

 

Næstformand 
 
 

 

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

 

Redaktør på Løbethisten, 
Hjemmesiden 

 

Kasserer 
 
 

 

Johannes Christensen 
Markvænget 20 B 
7700 Thisted 
℡ 20 44 34 25 
christensen.johs@gmail.com 
 

 

Thy Hallen 

 

Medlem  
 
 

Marie Hove Frost 
Kastanievej 8 
7700 Thisted 
℡ 28 34 43 31 
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://thistedmotion.hjerteforeningen.dk/ 

 
 

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.  

 

OP at stå – ud at gå – det gir` højt humør ! 
og appetit på livet.  

 

Og appetit på livet behøver ikke altid at have noget med mad at gøre. 

Appetit på livet - det får man hvert forår, når solen varmer på os. Energi- niveauet får et 

skub opad og vi får lyst til meget mere. Paletten med tilbud er stor, så det er 

spørgsmålet om at vælge det, man allerhelst vil. 

 

I bestyrelsen er vi godt i gang med at planlægge, ansøge, aftale og fordele opgaverne i 

forbindelse med afvikling af Thisted Byløb. Der er mange tråde, der skal forbindes, så 

vi kan arrangere et løb, hvor sikkerhed og logistik er i højsædet. Når rammerne er lagt, 

så mangler vi indholdet = deltagerne, til at fylde rammerne ud.  

Deltagerne har svigtet i de forgangne år. Paletten er spækfyldt med spændende 

arrangementer, hvor nyhedsinteressen og større udfordringer tiltrækker.  

Hen over sommeren kommer Nystrupløbet og kvindeløbet i august måned. Derudover 

vil bestyrelsen gerne gi´ en hånd med, hvis der er medlemmer, der har et godt forslag 

om en gå- og løbetur rundt i vores skønne natur.  

 

Appetit på livet har dog også noget med mad at gøre. Vores krop har brug for 

fedtdepoter, men knap halvdelen af os har for meget fedt på kroppen. Det kan 

bevægelse være et middel imod. Bevægelse gør godt og det har den sidegevinst, at 

man ligefrem kan blive afhængig af fysisk aktivitet. En rask gåtur på en halv time gør 

godt for fedtforbrændingen, så fedet ikke sætter sig, men bliver omdannet til muskler. 

Aktivitet får pulsen til at stige og smilet kommer frem. Jo vi har hørt det så tit og vi gør 

da også noget ved det og gerne sammen med andre, for det fremmer motivationen. 

Små drillerier og sammenhold giver fornyet energi.  

Kom gerne med forslag til aktiviteter og mødesteder rundt omkring i vores område, så 

vi kan ha´det sjovt sammen.  

 

Vi mødes derude. 

 
 
Sommerhilsen fra Elin. 
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Har du hentet 112 appén til din mobil? 

Oplever du en ulykke i naturen eller på farten, kan det være svært at forklare, hvor du præcis er.  

112 appén viser alarmcentralen, nøjagtig hvor du er, så de kan sende hjælp det rigtige sted hen. 

112 appén er gratis og til stor hjælp for alarmcentralen. Så hent den og husk mobilen, når du skal afsted.  

Støt sponsorerne – de støtter os !  
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Formandsberetning 
 

Hjerteforenings Motionsklub i Thisted. 

Generalforsamling fredag 22-1-2016 i Bowlingcentret.  

Hjerteforeningens motionsklub i Thisted har nu bestået i 35 år.  

Vi har igen i 2015 måtte konstatere, at der har været svigtende deltagerantal i klubbens 3 
løb: Thisted byløb, Nystrupløbet og kvindeløbet.   

På årets 1. dag i 2015 blev nytårsmarchen afviklet. Der var ca. 250 deltagere.  

Ved årsfesten i Bowlingscentret deltog 46 medlemmer og det var en rigtig hyggelig aften 
med god mad, vin, bowling og bankospil. Her blev årets motionist tildelt 
bestyrelsesmedlem Kaj Nielsen. 

I marts måned deltog 14 personer et hjertestarterkursus, hvor Super Brugsen gav et 
sponsoratet på 2.100,- kr.   

I sommerens løb blev der arrangeret motions- og hyggeture rundt om i Thy. I maj var vi i 
Nystrup Plantage og i juni gik vi til Kronborg skov. I september måned havde Henry 
Bojesen indbudt til en rask løbetur i Østerild Plantage.  

Thisted byløb den 2. juni afholdes for 26. gang:  

En bundskraber med 263 deltagere, hvor ca. 100 løb de 10 km.  Ingen efterskoler deltog. 
Tidtagningen fungerer perfekt ved hjælp af de garvede it- kyndige og de hurtige piger ved 
tastaturet i campingvognen.  

At deltagerantallet er dalende fremgår af følgende:  

År 2011: 753 deltagere  

2012: 617 deltagere 

2013: 575 deltagere 

2014: 404 deltagere 

2015: 263 deltagere. 

Vi kan i bestyrelsen bare konstatere, at forarbejdet og afvikling af byløbet, er det samme 
uanset deltagerantal. 
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 Nystrupløbet søndag den 9. august kl. 10.00: Det traditionsrige løb igennem 41 år.:  

Gratis at deltage – flot solskinsvejr – løb i naturen - lodtrækningspræmier – alligevel kom 
der kun 200 deltagere.  

Alt i alt et stort stykke arbejde, for et lille antal interesserede.   

Kvindeløbet lørdag den 29. august: Afholdes for 25. gang 

Der var 300 glade kvinder der deltog i løbet. Det var lidt af en udfordring at være på Store 
Torv, idet der var bryllup på det gamle rådhus, med espalier med faner, brand- og 
gymnastikredskaber. Der var danseshow og mange gæster på Store Torv, foruden 
brandvæsenet med udrykningskøretøjer.  

Sponsorerne har igen i 2015 støttet op omkring vore arrangementer, og der skal lyde en 
stor tak til de store hovedsponsorer og de handlende i Thisted by og omegn. 

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.  Der er kun rosende ord fra 
deltagerne til de mange vejvisere, der sørger for at løberne bliver ledt den rigtige vej.  

Der skal lyde en stor TAK til jer i bestyrelsen, for det gode samarbejde vi har og for jeres 
arbejdsindsats i bestyrelsen. Det glæder mig, at være en del af et bestyrelsesarbejde, der 
også medfører en god vennekreds.  

Som afslutning skal der lyde en stor tak de mange, der på den ene eller anden måde støtter 
Hjerteforeningen. Det nytter noget, at vi arbejder for en god sag. 

Elin.  

 
Her er et billede fra 

Nytårsmarchen 2016, der var 
mødt mellem 250 og 300 op til 

en rask lille gå/løbetur ud 
gennem Eshøj plantage 
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Husk ØSTERILD LØBET - SÆSONEN 2016  

 

Løbet starter tirsdag den 10. maj 2016 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 - 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 , Peter Larsen og  Kaj Dige. 

 

 

En lille ensom blomst omfavnet af træets rødder. 

Eshøj plantage 
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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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Motionscentret er åbent for Hjerteforeningens medlemmer,  
Søndag formiddag fra kl. 10:00 – 11:00 i vinter sæsonen (September til og med marts ) 
 

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

 

Ingen nye medlemmer denne gang    
 
 
 

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2016 

 
 
Østerildløbet   Tirsdag den 10-05 2016 Kl. 19:00 
Byløb fra Thyhallen   Tirsdag den 07-06-2016 Kl. 19:00 
Nystrupløbet   Søndag den 14-08-2016 Kl. 10:00 
Kvindeløbet storetorv   Lørdag den 27-08-2016 Kl. 14:00 
Nytårsmarch fra Rolighedshallen  Søndag den 01-01-2017 Kl. 14:00 
 
Øvrige arrangementer vil løbende blive annonceret på hjemmesiden og Facebook, så 
husk at kigge ind med jævne mellemrum 
 

Husk der er løb/gå turer fra Rolighedsskolen hver tirsdag og torsdag med start kl. 19:00 
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Søndagsture  Søndagsture  Søndagsture 

Som mange af jer sikkert allerede har erfaret, prøver vi at arrangere motionsture om søndagen. 
Det er med start fra Rolighedsskolens parkeringsplads Kl. 10:00 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Thisted Byløb 
Tirsdag den 7. juni  2016 kl. 19.00 

Kvindeløb 
Lørdag den 27. august kl. 14:00 

 
 

Hvis du har ledig tid, en af disse dage og 
gerne, vil hjælpe et par timer, så kontakt  

Marie Frost mfrost@mvb.net  eller ℡℡℡℡ 28 34 43 31 
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Tirsdag den 17. maj kl. 19:00 
 
arrangerer vi en tur ud i Vandet plantage  

Vi mødes med udgangsstart fra parkeringspladsen ved Klitmøllervej ( nær savværket ) 

Mød talstærkt op, så prøver vi at finde ruter, der passer til folks formåen.  

Der vil være fælleskørsel fra Rolighedsskolen 18:45 
 
Foreningen er vært for kaffe, kage og saftevand efter turen. 

_____________________________________________________________________________________  

 

Gode råd fra hjerteforeningen til nedsættelse af 
blodtrykket 

1. Hold op med at ryge 
Når du ryger, stiger din risiko for at få hjertekarsygdomme. Blodkarrene tager skade, blodet 

størkner lettere, og årerne forsnævres. Derfor får rygere flere blodpropper. Allerede 1-2 år efter 
rygestop er risikoen for en blodprop halveret. 

  
2. Tab dig og spar på saltet 

Dit kredsløb belastes af overvægt. Man taber sig lettest ved at spise mindre fedt. Ligeledes kan du 
nedsætte blodtrykket ved et lavt forbrug af salt. 

  
3. Begræns alkoholindtaget 

Drik højst to glas vin eller øl dagligt. Drikker du mere, kan det skade dit helbred og øge dit 
blodtryk. 

  
4. Bevæg dig noget mere 

Gå en rask tur, slå græs, svøm eller tag cyklen og hold et moderat tempo. Få pulsen op i 
sammenlagt mindst 30 minutter dagligt. 

  
5. Undgå stress 

Travlhed er ikke problemet, men stress kan føre til forhøjet blodtryk. Stress opstår, når du 
eksempelvis ikke føler, du har kontrol med din tilværelse, eller at du kan koble fra. 

  
6. Tag din medicin 

Har du fået ordineret medicin mod forhøjet blodtryk, er det afgørende, at du tager den. Det er ofte 
nødvendigt at tage flere typer medicin for at få den rigtige blodtryksværdi. Stands aldrig 
behandlingen uden at have talt med lægen, og kontakt din læge, hvis du oplever ubehag. 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


