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God sommer
Sommeren er gået i gang, og nogen er allerede taget på sommerferie. Vi vil fra
løbeklubben gerne lige sige god sommer med dette lille nyhedsbrev.
Vores vintersæson blev jo brat afbrudt af Corona, og vi kom først i gang med
forårssæsonen den 8. juni 2020, det blev til en lille måned med et flot fremmøde
efter vores Corona nedlukning. Sidste træning blev afsluttet med hyggelig
strandpicnic.
Her i sommer har vi inviteret alle med til sommertræning, så inviter gerne venner,
familie og kollegaer med til træning - det er helt gratis.
Opstart af nye hold 3. august 2020
Den 3. august starter vi op på efterårssæsonen med nye løbehold.
Mødested.: Fregatvej 2, 4500 Nykøbing Sj.
Så kom du ikke i gang efter Corona nedlukningen eller har ligget stille af anden
grund, så mød op den 3. august 2020 kl. 17:15 til en ny sæson.

Sejrsmiddag 24. oktober 2020
Vi forventer stadig at afholde Sandflugtsløbet den 24. oktober 2020 med
efterfølgende sejrsmiddag i Pakhuset.
Vi kunne godt bruge et par stykker til festudvalget til at arrangere denne fest
Kontakt Michael hvis i er interesseret.

Nye sponsorer og medlemsfordele
Vi har indgået aftale med OK og Flügger farver på Vangen 2 i Nykøbing.

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Odsherred Løberne, hver
gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte klubben – OK
betaler hele beløbet.
Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller
betaler med dit Dankort i OK’s Tank & betal-app. Når du har tanket 500 liter, får
klubben en ekstra bonus på 200 kr.
Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med
OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.
Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at
du gerne vil støtte Odsherred Løberne nu. Og så sørger de for at ændre det.
Ekstra støtte til din klub med OK Mobil og OK El
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til din klub. Vælg en af OK’s Mobilpakker, så støtter du klubben med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle
OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil
Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5
øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab.
Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger de for det hele.
Vil du vide mere eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Michael
Aagaard Jensen på 24611910 eller info@odsherredloberne.dk.
Flügger aftale
Støt din forening når du handler i Flügger farver
Når du har gang i malerprojekterne hjemme, kan du som klubmedlem spare 20% på
Flügger maling, tapet og værktøj samtidig med, at du støtter Odsherred Løberne.
Besøg din Flügger farver butik på Vangen 2, 4500 Nykøbing Sj. fortæl at du er
medlem af Odsherred Løberne (Kontonummer 534138) inden du betaler, i betaler
kontant eller på anden måde, der er ikke noget klubben skal ind over.
Så får du 20% rabat og Odsherred Løberne får 5% af købsbeløbet i støtte.

I Flügger finder i et bredt sortiment af maling, spartel, tapeter og malerværktøj i høj
kvalitet
Støt de lokale løb
Mange løbsarrangører har ikke kunnet afholde deres planlagte løb under Corona
krisen, så det er vigtigt at vi sammen støtter op om de løb der afholdes her hen over
efteråret. Her en liste over kendte løb i lokalområdet:
Endure Trail 15. august 2020
Se mere på: https://www.facebook.com/events/vindekilde-strandvej-21b-4540-f%C3%A5revejledanmark/endure-trail-2020/987709084949661/

Vejrhøj familie trail 5. september 2020
Se mere på: https://www.facebook.com/events/2129914563916647/
Høstløbet 12. september 2020
Se mere på: https://www.lmkasnaes.dk/klub/lmk-asnaes/sider/hostlobet-2020

Crossløb 2020-2021
Det er nu muligt at tilmelde sig DGI Crossløbene, en række super hyggelige løb, der
afvikles hen over vinteren.
Alle informationer og tilmeldingslink er samlet via www.dgi.dk/sjaelland/crossloeb
De fem løb
Samlet tilmelding alle fem løb (tilmeldingsfrist d. 1. november 2020)
1. løb: Lørdag d. 7. november 2020 i Hedeland, Hedehusene (Fløng Kondi)
2. løb: Lørdag d. 5. december 2020 ved Det Hvide Spor, Hvalsø (Mud’n’Race)
3. løb: Lørdag d. 9. januar 2021 på Korsør Golfbane (Korsør AM)
4. løb: Lørdag d. 6. februar 2021 i Sandflugtsplantagen, Rørvig (Odsherred
Løberne)
5. løb: Lørdag d. 6. marts 2021 på Fælleden, Holbæk (Holbæk LMK/Fremad
Holbæk)
Priser
Det er muligt at tilmelde sig alle fem løb samlet til 425 kr. og dermed få rabat på 125
kr.
Tilmelding til de enkelte løb koster 110 kr. Eftertilmeldinger på dagen koster 160 kr.
Foreningsrabat med rabatkode
Løbere i DGI/DAF-klubber kan deltage til reducerede priser:
- 300 kr. for alle fem løb (125 kr. i rabat)
- 80 kr. for et løb (30 kr. i rabat)
Rabatkoden er sendt til medlemmer i nyhedsbrev, den bedes behandlet fortroligt.
Det vil sige, at koden fx ikke meldes ud i åbne facebookgrupper.
Pas på jer selv og følg myndighedernes anbefalinger, så alle kommer godt igennem
de enkelte løb.
Se http://coronasmitte.dk
På Odsherred Løbernes vegne Michael

