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Så er vintertræningen kommet igang 
Det ser ud til at der er godt gang i den på de forskellige hold, vi håber i holder ud til 
vi kan gennemføre fælles træning igen.  
Her lige et par korte nyheder til information 
 
 
Julemærkemarch 
Vi deltager igen i år i Julemærkemarchen, så kom ud og få rørt benene til fordel for 
Julemærkefonden som driver Julemærkehjemmene. 
På grund af corona bliver det måske ikke som det plejer, men vi gennemfører 
marchen alligevel i mindre hold, hvis den ikke kan afholdes som vanligt, mere info 
tilgår. 
Vi laver samlet tilmelding og hvis man er medlem af Odsherred Løberne er det halv 
pris, så i betaler kun 35 kr. (der bliver fratrukket 35 kr. ved tilmelding) 
Vi i vil vide mere så se på https://www.julemaerkemarchen.dk/ 
Seneste tilmelding 22. november 2020 
 
Crossløb aflyst 
Vi skulle have været medarrangør til crossløb i Sandflugtsplantagen den 6. februar 
2021, dette er desværre aflyst. 
DGI har aflyst alle crossløb efter de seneste COVID-19 restriktioner 
 
Generalforsamling 9. marts 2021 
Datoen for generalforsamlingen er sat til 9. marts 2020, så reserver datoen allerede 
nu. 
 
Medlemsfordele 
 
Vi har modtaget denne mail fra en af vores kommende samarbejdspartnere, så nu 
er der en mulighed for at få opdateret tøj, sko og udstyr til den kommende sæson 
 
Mail vedr. BLACK FRIDAY 
 
Kære ven af KSO, 
 
Vi tilbyder nu vores KSOfriends denne unikke mulighed for at shoppe BLACK FRIDAY allerede nu, og hele november 
måned. 



 
Du får 25% rabat i vores butikker og i webshoppen. 
 
Vis blot dette billede eller denne mail i butikkerne; eller brug koden online "KSOFRIENDS25" 
  
 

 
 
Alt det bedste / Take care 
  
Jacob Gliese 
External Sales Manager / Commercial Manager 
Kaiser Sport & Ortopædi 
Favorite sport: Road running 
 
Mail.: gliese@kaisersport.dk  
Phone: +45 40 19 33 34 
Website: www.kaisersport.dk 
Social: Facebook | Instagram 
 

 

 
 
 
På Odsherred Løbernes vegne -  

Michael 
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