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Klubtur til La Santa for alle
Arrangementsudvalget har lavet denne tur til La Santa Sport, og det vil vi
gerne slå et slag for.
Turen er for alle uanset om man løber eller går, om er hurtigt eller ej eller om
man er med som påhæng. Det vigtigste er at deltage.
Og ja man kan godt tage familien med uden de er medlem af løbeklubben.
I kan læse meget mere om turen på hjemmesiden
http://odsherredloberne.dk/?event=klubtur-til-la-santa
Tilmelding kan foretages på
https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=119
20&gruppe=550772&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0
Udlodning af startnummer til CPHHALF 2019
Vi har 2 startnumre til Copenhagen Halfmarathon 2019.
Vi udlodder disse 2 til klubbens medlemmer, så er der nogen der kan få en
lille julegave inden det for alvor går løs.
For at deltage skal du sende en mail til info@odsherredloberne.dk
Skriv CPHHALF og dit navn i emnefeltet, så deltager du i lodtrækningen om 1
stk. startnummer til CPHHALF.
Vi skal have modtaget din mail senest 30. november 2018 kl.15:00
Betingelser for deltagelse er at du er medlem af Odsherred Løberne.
Hvert medlem kan kun deltage med et lod.
Lodtrækning fortages 30. november 2018 kl.18:00, og offentliggøres på
Odsherred Løbernes gruppe på Facebook.
Se mere om CPHHALF på https://cphhalf.dk/
Er du ikke så heldig at vinde et startnummer, åbner Sparta for tilmelding 0112-2018 kl.12:00 med 15% rabat til de første 1000!

Nytårsløb 2019
Socialt Nytårsløb i Holbæk
Holbæk LMK afholder igen i år Nytårsløb 31. december 2018.
Der er distancer for alle og der afsluttes med et overdådigt nytårsbord med
champagne og kransekage.
Over skuddet fra løbet går til Børnecancerfonden/Team Rynkeby Holbæk.
Læs mere om tilmelding på
https://www.holbaek-lmk.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=37
Vig Nytårsløb
I år afholdes der også nytårsløb i Vig.
Vig Gymnastikforening m.fl. arrangerer løb og gang nytårsaftensdag, med
distancer på 2,5 km og 5 km.
Læs mere og tilmeld på
https://www.facebook.com/events/296381551086349/

Spørgeskema
Der er udsendt et spørgeskema til alle medlemmer af Odsherred Løberne,
det viser sig at mange har fået den i spam mappen, så prøv at se der ellers er
der et link til skemaet her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6oiTMY47tBifhKKZdYzMuFU32
dj-v-cBzzem8T0CFEhXmew/viewform?vc=0&c=0&w=1
På Odsherred Løbernes vegne
Michael

