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Julemåneden står for døren 
 
Efter et veloverstået Sandflugtsløb og en lækker sejrsmiddag er vi kommet godt ind i 
november, vi vil gerne sige tusind tak til alle der var med til at gøre disse til 
fantastiske events. 
December står for døren, med Julemærkemarch, gløgg og æbleskiver og hvad der 
hører til. 
Der er selvfølgelig træning fra klubhuset hver mandag kl. 17:15, dette gælder også 
mellem jul og nytår  
 
 
Julemærkemarch 5. december 2021 
 
Vi deltager igen i år i Julemærkemarchen, så kom ud og få rørt benene til fordel for 
Julemærkefonden som driver Julemærkehjemmene. 
 
Dem der er tilmeldt gennem klubben møder bare op, så kommer vi rundt med 
startkort og medaljer 
Er du ikke tilmeldt, møder du bare op i god tid inden start og tilmelder dig. 
 
Startsted: 
Odsherred Museum 
Annebjerg Stræde 1 
4500 Nykøbing Sj. 
Fælles start kl. 10:00 
 
Vi i vil vide mere så se på https://www.julemaerkemarchen.dk/ 
 
Juletræning med gløgg og æbleskiver, OBS start fra Anneberg parken 
 
Mandag 13. december 2021 mødes vi ved det tidligere Den Danske 
Scenekunstskoles parkeringsplads, Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sj. 
Der vil efter træning og en tur rundt om juletræet blive serveret Gløgg og Æbleskiver 
hos Grith og Ken i Annebergparken 
Forbehold for ændringer kan forekomme p.g.a. COVID-19 situationen 



  
Klubaften med Kaiser Sport 15. december 2021 
Så er der æbleskiver igen, da vi har fået denne fine invitation fra Kaiser Sport til 
klubaften i butikken i Holbæk fra 18:30 - 21:00. 
Hvis der er nogen der har behov for et lift forslår vi at i lige finder sammen i vores 
facebookgruppe, og så evt. mødes ved hallen i Nykøbing med afgang 17:50. 
Vi skal være minimum 10 deltagere for at arrangementet afholdes. 
Tilmelding kan ske her, så sørger vi for tilmelding til Kaiser Sport Tilmeld 
Tilmelding senest 10. december 2021 
Igen forbehold for COVID-19 situationen 
 

 
 

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


 
Klubtøj  
 

 
Så er der mulighed for at få styr på julegaverne og juleønskerne, kig ind på 
webshoppen og slå dig løs 
https://ol.sportyfied.com/da 
 
Lokale Nytårsløb 
Husk at støtte de lokale nytårsløb 
 
Vig Nytårsløb 
Tilmeld på http://www.vig-gf.dk/ 
 
Holbæk Nytårsløbet  
Tilmeld her https://holbaek-lmk.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1210 

https://ol.sportyfied.com/da
https://ol.sportyfied.com/da
http://www.vig-gf.dk/
https://holbaek-lmk.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1210


Hjælpere til crossløb 5. februar 2022 
Vi skal bruge frivillige til at hjælpe med afviklingen af Crossløb i samarbejde med 
DGI. 
Vi kender ikke endnu de endelige tidspunkter, så udgangspunktet er nok 1000-1500.  
Der bliver forskellige opgaver som: 
- Vejviser post på ruten 
- Plads hjælper  
- P vagt 
Alle deltager i opsætning af målområde 
Tag gerne en kande kaffe med tll hjælpere. 
Mødetid: 05. februar 2021 kl. Tilgår 
Mødested: Kabelhus, Telegrafvej, Rørvig 
 
Tilmeld jer her https://odsherredloberne.dk/?page_id=540 
 
 
På Odsherred Løbernes vegne -  

Michael 
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