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Glædelig jul og godt nytår
Odsherred løberne vil gerne ønske alle medlemmer og jeres nære en glædelig jul
og et godt nytår, vi håber i alle har det godt i denne svære corona tid.
Vi har jo i de sidste par måneder ikke kunne mødes alle sammen til træning og det
der heller ikke ud til at vi kommer til det i vinter, så vi kommer til at fortsætte med at
mødes i små hold på maks. 10 personer minimum frem til 1. marts 2021.
Træning i julen
Vi har træning i aften hvor vi slutter af med at løbe forbi Fregatvej, der vil Janie står
med lidt godter i kan julehygge med her den sidste træning inden jul.
Vi havde oprindeligt planlagt et større julearrangement, men dette ser vi ikke kan
gennemføres p.g.a. Corona restriktioner.
Der vil ligeledes være træning 28. december 2020, som bliver sidste gang i år,
mødested er de sædvanlige steder.
Stjerneløb 2. januar 2021 aflyst
Vi havde planlagt at lave et lille arrangement og fejre nytåret, dette må vi desværre
aflyse grundet Corona restriktioner
Træning i 2021
Vi træner i de små hold med start 4. januar 2021. kl. 17:15
Hold
Mødested
Ganghold
Aldi
Hold 1
Fregatvej
Hold 2
Lidl
Hold 3
Kongehallen
Hold 4
Skydeklubben
5 km holdet ved Aldi er gået sammen med hold 3 på Kongeengen
Julemærkemarch
Vi var 17 der fik gennemført årets julemærkemarch, i 2 Corona sikre hold, så alt var
inden for det gældende forsamlingsforbud.
Alle havde en god tur rundt i Anneberg skov i godt vejr.
Vi sluttede af med en forfriskning uden for barkladen.

Tak for turen og tak for støtten til Julemærkehjemene.

Generalforsamling 9. marts 2021
Datoen for generalforsamlingen er sat til 9. marts 2020, så reserver datoen allerede
nu.
Vi må se hvad Corona restriktionerne siger når vi nærmer os, men så længe det er
et arrangement hvor folk sidder ned, skulle der ikke være problemer.
Ny medlemsaftale
Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev, har vi arbejdet på en ny aftale med at masse
gode fordele for jer som medlemmer.
Vi har indgået en aftale med KSO (Kaiser Sport)
Medlemsfordele
Er udsendt i nyhedsbrev til medlemmer.
På Odsherred Løbernes vegne Michael

