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Der er lys for enden 

Efter endelig at være kommet i gang med træningen i april er det gået støt fremad på 
alle fronter. Det er fantastisk at se så mange til træning hver mandag og det ser ud til 
at gå ligeså med træningen. 

Med myndighedernes seneste lettelse af Corona restriktioner er der udsigt til en 

normalisering af hverdagen også for os som løbeklub. 

  

Vi har fået en hel del nye medlemmer, speciel velkommen til jer. Desværre har vi 
konstateret at der er sket en fejl i det link i tilmelder jer på, så i ikke er blevet tilmeldt 

med abonnement. Vi er i gang med at rette fejlen, så derfor er der en del af jer der 
har fået en mail om at i skal gå ind og rette i jeres medlemsprofil, vi beklager dette 

men gør jeres bedste for at få det rettet, så hjælper os med at gøre 
medlemsadministration nemmere for os alle fremadrettet. 

  

Generalforsamling 

Som alle har fået mail om afholdes der generalforsamling den 16. juni 2021 kl. 19:00 

i Pakhus 2, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sj. 

Endelig dagsorden er udsendt til alle medlemmer 11. juni 2021. 

Vi har desværre været lidt sent ude med indkaldelsen, men håber på jeres forståelse, 
det har heller ikke været muligt at afholde generalforsamling i første kvartal som 

vedtægterne foreskriver. 

  



Vedr. corona. 

• Der opstilles håndsprit, sørg for at bruge det. 

• Der er ikke krav om brug af mundbind, jf. myndighedernes seneste 
anbefalinger. 

• Der er ikke længere krav om coronapas ved foreningsaktiviteter, så der vil ikke 
blive kontrolleret for coronapas, men vi henstiller til at alle alligevel er i 

besiddelse af et gyldig coronapas 

  

Klubben serverer en sandwich og lidt og drikke kl. 1800 for dem der er tilmeldt. 

Tilmelding hurtigst muligt og senest mandag 14. juni 2021 kl. 19:00 på dette link: 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11
920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem

=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=
pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aa
bner_om;ledere;om_holdet 

Ingen tilmelding = ingen sandwich 

  

Aktiviteter i klubben 

Vi er så småt begyndt at planlægge aktiviteter igen efter corona nedlukningen, her er 
hvad der foreløbig er planlagt: 

28. juni 2021             Afslutning af forårssæson med Grønnehaveløbet 5 og 10 km, og 

forhåbentlig fællesspisning                                                      efterfølgende 

23. August 2021       Strandpicnic ved kabelhus efter træning 

  

Der kommer mere info om disse arrangementer efter genralforsamlingen 

  

Sommer træning 

Vi rykker træningen til Sandflugtsplantagen på alle mandage i juli og august, første 
gang 5. juli 2021 og sidste gang 30. august 2021.I juli er der fælles træning for dem 

som møder op, så find sammen med jeres hold og aftal hvor langt og hvor hurtigt i 
løber, der vil ikke nødvendigvis være trænere disse mandage, men det plejer at gå.9. 

august 2021 starter vi op med hold træningen igen efter ferien 

https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&afdelingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_allerede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;periode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet


 Hjælpere til Nordstrand Food og Musik Festival 

Vi har fået tilbudt at hjælpe til på Nordstrand Food og Musik Festival, vi skal bruge 2 
hold af 6 hjælpere til disse opgaver: 

  

Frivillige til brand team 

2 personer der skal gå stille og roligt rundt øje med brand på festivalen 
Alle skal bidrage med 24 timers arbejde på festivalen over de 6 dage den varer 

  

Frivillige til team koncerttelt 

2 personer der skal stå for at der bliver afryddet ved hver foredrag og sprittet af 
Alle skal bidrage med 24 timers arbejde på festivalen over de 6 dage den varer 

  

Klubben får et økonomisk tilskud for indsatsen, så vi håber i vil bakke op om 

initiativet. 

  

Interesserede kan tilmelde sig her: https://odsherredloberne.dk/?page_id=540 

  

Læs mere om festivalen på: https://www.nordstrandfestival.dk/ 

  

Odsherredstafetten 

Vi arbejder sammen med LMK Asnæs på at afvikle Odsherredstafetten i uge 36, den 

endelige dato er ikke helt bekræftet endnu. 

  

Sandflugtsløbet 

Vi regner med at alle restriktioner er ophævet til oktober så vi kan afholde 10 års 
jubilæumsløb uden restriktioner og med min. 650 deltagere, så der er noget at glæde 

sig til.  

På Odsherred Løbernes vegne - 

Michael 

https://odsherredloberne.dk/?page_id=540
https://www.nordstrandfestival.dk/

