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Formanden har ordet.  

Tilbud er der nok af – hvad skal vi vælge?  
 

Efteråret står for døren og det er tid for en opsummering af vore løb i 
sommeren 2016.  
 

ByløbetByløbetByløbetByløbet    
273 deltog i byløbet i juni måned.  
Det perfekte løbevejr, de gode rammer i og omkring Thy Hallen, den skønne 
rute igennem by, skov og fjord, kunne ikke trække flere lokale til -  på en 
tirsdag aften.  

NystrupløbetNystrupløbetNystrupløbetNystrupløbet    
263 deltog i Nystrupløbet søndag kl. 10 i august måned. 
At det altid har været gratis at deltage, trækker ikke flere deltagere. Vi må 
satse på de unge mennesker og her tænker jeg på: 
Casper Pedersen på 6 år, der løb 2,5 km på 18 min. og 54 sek. 

En flot 1. plads til Kristian Knudsgaard: 5 km på 18 min. 30 sek.  

Hvert år deltager der tyske turister, så det er positivt, at de møder op. 

KvindeløbetKvindeløbetKvindeløbetKvindeløbet    
188 deltog i kvindeløbet på en solbeskinnet lørdag i august måned.  
Bekymrende, at der ikke kommer flere. Opsættet, deltagergebyr, distancer, 
lodtrækningsgevinster og gaveposer er der ikke ændret på.  
Så bundskraberen med et lille deltagerantal, blev en gevinst, idet der var en 
lodtrækningspræmie til hver tredje deltager.  
Der efterlyses nye initiativer, der kan være enestående og tiltrækkende. 
 I bestyrelsen mangler vi ideer. Hermed en opfordring til vore medlemmer om 
at komme med ideer og forslag til fortsat beståen af Hjerteforeningens 
aktiviteter.  
Vi er blevet overhalet indenom af de mange andre sundhedsfremmende 
aktiviteter, så motionsklubben skal forny sig med yngre kræfter og nye tanker.  
Kom frem med nye tiltag ved henvendelse til bestyrelsen. 
Vi håber at høre fra jer.  
 
Efterårshilsen fra Elin.  
 

Mindeord 
Vi mistede lørdag den 3. sep. en af motionsklubbens mest trofaste støtter og hjælper. Tage Pedersen døde 
efter en tid med sygdom. Tage har været med næsten siden klubbens start, først som løber, siden som 
opstarter og flittig deltager på gå-holdet, og de sidste år mest som hjælper. Tage sad også en del år i 
bestyrelsen. Tage vil være savnet. 
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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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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 ) 
Der er instruktør på den 2. og den 9. oktober 2016 
 

Træningen er gratis for medlemmer af 
Hjerteforeningen. 

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

Byløb 

 
 
Her er et billede fra starten på året byløb, som sædvanlig den første tirsdag i juni. 
På billedet ser der ud til at være rigtig mange deltagere, men der deltog kun 273, hvilket vi finder  
lidt skuffende, med det gode vejr og de meget roste ruter, i skov, by og langs vandet. 
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Ingen nye medlemmer denne gang    
 
 

Til opslagstavlen  
 

Vigtige datoer Thy / Mors 2016 

 
 
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 

_________________________________________

 
 

    
LandsindsamlingLandsindsamlingLandsindsamlingLandsindsamling    
Danmark banker for hjertetDanmark banker for hjertetDanmark banker for hjertetDanmark banker for hjertet.  
Den 24. april blev den 1. landsdækkende indsamling for Hjerteforeningen afviklet. På landsplan blev der 
indsamlet over 3 mill. kr. til gavn for forskning, forebyggelse og patientstøtte. I samarbejde med den 

lokale hjerteforening, blev der i Thisted kommune indsamlet ca. 103.000 kr. Thisted kommune blev den 

kommune i landet, der fik samlet flest kroner ind - Det var rigtig flot. Det er vi stolte og taknemmelige 
for 
Elin.  
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Unge mennesker med ambitioner.  
Bag skyerne skinner solen, så det giver anledning til en lille solstrålehistorie.  

Ved kvindeløbet kom jeg i snak med en familie med 2 børn: 2 år og en baby på 3 måneder. Faderen havde 

om formiddagen løbet intervaltræning i skoven, så det var hans tur til at tage sig af børnene, mens 

moderen ved kvindeløbet løb 9,4 km og kom ind på en flot 2. plads på omkring 42 min. Det er dog 

imponerende flot. Desuden var de heldige at vinde en løbecykel, sponsoreret af Malles barnevogne i 

Snedsted. Den gevinst var de rigtig glade for.  

Elin.  

 

Nystrupløbet 

 

Et billede fra Nystrupløbet, der er arrangeret af Danske bank med hjælp fra 
Beredskabsstyrelsen og hjerteforeningens motionsklub. Der var 263 deltagere trods 
godt vejr og gratis deltagelse. 
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Kvindeløb 

 

Her er et billede fra starten af Kvindeløbet 2016, der var 188 deltagere, på en dejlig 
lørdag eftermiddag i august.  

 

Kommentar til årets løb. 
Min kommentar til deltager antallet og fremtiden for de løb vi er med til at 
arrangere. Jeg vil starte med at takke alle de der deltog i løbene, mange af jer møder 
trofast op år efter år, men vi kunne godt tænke os lidt flere deltagere, da der er det 
samme arbejde, uanset deltager antal. 
Så nu vil jeg høre om der er nogle blandt vore læsere der har gode ideer til fornyelse 
det er jo svært for os lidt ældre, at ændre på de traditionsrige løb. Så som Elin skrev, 
kom ud af busken, hvis I har gode forslag. 

Til slut skal der lyde en stor tak til hjælpere og ikke mindst Sponsorer. 

 

Kaj 
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Her er en artikel fra hjerteforeningens hjemmeside, som fortæller lidt om 

vigtigheden af motion. 

Motion  
Hvor lidt er nok – og hvor meget er for meget? 

Lidt motion er meget bedre end ingenting, og mere er endnu bedre end lidt. Men forskning har vist, at 
dyrker du særlig meget og hård motion, kan det være skadeligt for dit hjerte. Hvornår motion bliver for 
meget, og hvorfor, svarer Hjerteforeningens motionsekspert på her. 

- Motion har gode effekter på mange ting: det styrker dit hjerte, det sænker dit blodtryk og det mindsker 
din risiko for at dø tidligt. Motion har også positive effekter på din livskvalitet, dit sociale liv og dit 
daglige humør. Så motion er grundlæggende godt. 

Sådan starter Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen, når han skal forklare 
hvorfor motion er godt, og om det kan blive for meget. Det sidste har mange spurgt Hjerteforeningens 
eksperter om, efter flere historier i medierne om skadelige effekter af motion. 

Et er sikkert, understreger Morten Ørsted-Rasmussen, hvis du dyrker motion for dit hjertes skyld og for at 
leve længe med et sundt hjerte, så er motion meget bedre end ingen motion. 

Følg anbefalingerne 
- Motions positive effekter stiger med mængden. Men på et tidspunkt er der ikke yderligere gevinst, når 
det gælder dit hjerte og din livslængde. Vi ved, at du har stor gavn af motion på dit hjerte-kar-system og 
på, hvor længe du lever, hvis du dyrker motion 30 minutter om dagen ved moderat intensitet og mindst to 
gange om ugen motionerer 20 minutter ved høj intensitet. Det svarer netop til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger, siger Morten Ørsted-Rasmussen. 
Moderat intensitet svarer til, at du føler dig lettere forpustet, men godt kan føre en samtale. Høj intensitet 
svarer til, at du bliver forpustet og kun kan tale i korte sætninger. 

Anbefalingerne falder fint i tråd med et stort forskningsstudie, der blev offentliggjort i det meget 
velansete tidsskrift The Lancet i 2011. Her viste resultaterne en meget tydelig positiv effekt af motion: Jo 
flere minutters træning om dagen, jo længere lever du.  

 - Simpelt sagt, viste studiet, at for hvert minut ekstra du træner om dagen øger du din chance for at leve 
længere. Træner du ved moderat intensitet fortsætter gevinsten med at stige med antallet af minutters 
motion om dagen i op til 110 minutter pr. dag. For intensiv træning gjaldt det op til 45 minutters træning 
dagligt, siger Morten Ørsted-Rasmussen. 

Træn ikke ekstra for hjertets skyld 
Men studiet kan ikke entydigt konkludere, at jo mere motion jo bedre. For træning ud over de 110 
minutters moderat, eller 45 minutters intensiv, træning om dagen gav ikke yderligere positiv effekt på, 
hvor længe de undersøgte personer levede. Omvendt kunne studiet heller ikke vise, at motion bliver 
direkte skadeligt, hvis man dyrker endnu mere træning om dagen. 
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 Konklusionen må derfor være, at dyrker du mere eller hårdere motion, end anbefalingerne, ja så kan du 
ikke nødvendigvis regne med en større gevinst for dit helbred og at leve længere, siger Morten Ørsted-
Rasmussen.  

Andre forskningsresultater, der bl.a. bliver omtalt i Politiken, tyder på, at der kan være tale om en U-
kurve. Ingen motion er skidt, noget motion er godt, og for meget motion bliver skidt igen. 
Forskningsresultaterne er dog endnu ikke verificeret. 

- Løber du allerede 30 km om ugen og hurtigere end 12 km/t, dvs. en kilometer på fem minutter, så ser 
det ikke ud til, at du forbedrer din chance for at leve længere. Men de tal kan heller ikke bruges til at 
konkludere, at du lever kortere, hvis du løber længere og hurtigere. Og for langt de fleste danskere er 
problemet snarere for lidt end for meget motion. Så resultaterne bør ikke skræmme folk fra den daglige 
motion, siger Morten Ørsted-Rasmussen. 
 
Ekstremsport giver arvæv 
Hvor meget og hvor hård motion, der skal til, før det direkte skader dit hjerte og forkorter dit liv, det er 
mere uklart. Forskere har nærstuderet hjerterne fra ironman-udøvere. Og de har faktisk spredte skader – 
arvæv – i hjertet, der ligner det, der kan følge af fx mange års forhøjet blodtryk. 

Den meget hårde belastning på hjertet ved fx maraton, ironman og andre motionsformer, der kræver 
ekstrem udholdenhed, kan nemlig give små akutte skader på hjertet. 

 - Fortsætter belastningen over længere tid, kan skaderne give ophav til arvæv på hjertet, der i sidste ende 
kan øge risikoen for rytmeforstyrrelser som forkammerflimmer med helt op til 5 gange. Men det er 
virkelig ekstrem træning og stadig ikke en voldsom risiko for alvorlig hjerte-kar-sygdom, siger Morten 
Ørsted-Rasmussen. 

Gode råd til dig 
For at forebygge hjerte-kar-sygdom – og for din egen fornøjelses skyld – bør du: 

• Være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen ved moderat til høj intensitet 
• Mindst to gange om ugen motionere med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed 
• Dyrke den motion du bedst kan lide – og gøre det sammen med andre 

Har du fået en hjerte-kar-sygdom er det lige så vigtigt med motion, og anbefalingerne for motion er de 
samme, som for raske. Er du i tvivl om, hvor hårdt eller hvordan du skal motionere som hjerte-kar-syg, 
kan du kontakte vores motionseksperter i Hjerteforeningens rådgivningssteder rundt i landet. 

 

Hvis denne artikel fra hjerteforeningens side, har inspireret dig så har vi gå/løbetur 
fra Rolighedsskolen hver tirsdag og torsdag kl. 19:00 
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STYRKEN LIGGER I SMAGEN 
 

Efter motionsturen  

drikker vi selvfølgelig 

øl og vand fra: 


