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Vi er her endnu.
Tiden går stærkt, om kun 2 uger skulle vi have afviklet Sandflugtsløbet med 500
deltagere, dette er som annonceret aflyst, men for at afslutte efterårssæsonen
ordentligt laver vi et lille løb kun for klubbens medlemmer, så vi kan overholde
COVID-19 restriktionerne.
Ellers står vintertræningen snart for døren, vi kan allerede fornemme hvor det bærer
henad, det er jo næsten allerede mørkt når de sidste kommer fra træning.
Husk der kan stadig gøres brug at gratis kontingent frem til 1. november 2020
Tilmeld jer på https://odsherredloberne.dk/?page_id=22

Klubløb 24. oktober 2020.
Vi har besluttet at lave et løb den 24. oktober 2020, hvor der ellers skulle have været
Sandflugtsløb
Dette er afslutningen på efterårets 12 ugers træning,der afsluttes med dette løb, så
træningen kan stå sin prøve.
Alle i klubben er velkomne til at løbe eller gå med, det er kun medlemmer af
Odsherred Løberne der kan deltage.
Mødested P-plads for enden af Telegrafvej, Rørvig
Dato 24. oktober 2020.

Startområdet åbner kl. 09:30
Starttider:
Kl. 10:00 Halvmarathon og 10 km gang
kl. 10:15 15 km løb og 5 km gang
Kl. 10:30 10 km løb
Kl. 10:45 5 km løb
Vi overholder corona anbefalingerne, så ændringer kan forekomme, nærmere vil blive
meddelt, når vi nærmer os
Tilmelding her

Hjælpere til klubløb.
Hvis du ikke deltager, kan vi godt bruge et par hjælpere til at få afviklet løbet.
Tilmelding på her

Sejrsmiddag 24. oktober 2020 Aflyst
Som situationen er, finder vi det ikke forsvarligt at gennemføre Sejrmiddagen den 24.
oktober 2020.
Vi tror heller ikke det ville blive en sjov fest, da den ville blive ødelagt af restriktioner.
Vi går i tænkeboks og ser hvordan COVID-19 situationen udvikler sig hen over
vinteren.

Aktiviteter i vinter
COVID-19 sætter en stopper for mange ting, så det er begrænset hvad vi har planlagt
af aktiviteter i vinter.
Vi laver et lille juleløb den 21. december 2020, om vi får mulighed for at byde på
gløgg og æbleskiver, må COVID-19 situationen vise når vi nærmer os.
Det samme gælder den 2. januar 2021, hvor vi holder et stjerneløb kl. 10:00 fra
Fregatvej 2.
Vi håber at kunne byde på et glas bobler efter løbet, så vi kan ønske hinanden godt
nytår.
Vi afventer hvordan COVID-19 situationen ser ud når vi når slutningen af året, så vi
kan se om vi kan lave flere arrangementer

Generalforsamling 9. marts 2021
Datoen for generalforsamlingen er sat til 9. marts 2020, så reserver datoen allerede
nu.

Hjælpere til Crossløb
Vi skal i samarbejde med DGI afvikle crossløb i Sandflugtsplantagen den 6. februar
2021, til dette skal vi bruge en del hjælpere, så reserver datoen, eller tilmeld jer
allerede nu.
Tilmelding på her

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 OKappen, 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

På Odsherred Løbernes vegne Michael

