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Foråret er på vej
Det har været en lang vinter med stort set kun dårlige nyheder, med ikke meget at
berette, og det fortsætter lidt endnu.
Da klubben har været lukket ned siden december i henhold til myndighedernes
anbefaling, har der ikke været nogen fællestræning. Dog har Mette gennemført
cirkeltræning virtuelt 3 gange om ugen gennem hele perioden, rigtig god træning tak
for det Mette.
Også Yoga er kommet med virtuelt siden sidst i januar, hvor Lotte styrer deltagerne
igennem halvanden times yoga. Også tak til Lotte.
Med myndighedernes lempelse af restriktionerne kan vi nu komme i gang igen den
1. marts 2021 i hold af max. 25 personer - læs mere længere nede. Her kan du også
læse at vi satser og inviterer til løbsopstart den 12. april 2021, med opstart af nye
løbehold - mere herom længere nede.
Vi har som tidligere annonceret arbejdet med en ny klubtrøje, som indledningsvis
skulle koste 100,00 kr. i egenbetaling. Vi har i bestyrelsen besluttet at give en t-shirt
eller singlet til både alle nye og eksisterende medlemmer - I vil derfor i nærmeste
fremtid kunne se opslag, reklamer og flyers, hvor vi annoncerer, at nye medlemmer
får en gratis t-shirt med i kontingentet.
Hvis der ønskes flere t-shirt eller singlet kan de købes til klubpris for ca. 220,00 kr.
T-shirt er i ordre og forventes på lager ultimo marts og vi kan derfor forhåbentligt alle
starte den nye sæson i ny klubtrøje.

Mindeord
Vi fik i januar den triste besked at Jørgen Rogengell er afgået ved døden.
Jørgen har været en fast deltager i Odsherred Løbernes træning og aktiviteter
gennem årene, og altid villig til at hjælpe til når klubben havde bruge for en frivillig.
Selv et ny knæ kunne ikke sætte en stopper for Jørgens træning, som han efter
knæoperation og træning gennemførte et halvmarathon på.
Vore tanker går til Jørgens familie, som også er en trofast del af løbeklubben Run In Peace.
Opstart 1. marts 2021
Vi fortsætter træningen på mandag den 1. marts 2021 kl. 17:15.

Mødestedet bliver Fregatvej 2, 4500 Nykøbing Sj.
Vær opmærksom på at området vil være opdelt, så vi ikke overskrider
forsamlingsforbuddet på 25 personer.
Vi fortsætter frem til 5. april 2021 i de hold vi har trænet i indtil december:
Hold
Ganghold
Hold 1
Hold 2
Hold 3
Hold 4

Mødested
Område 1
Område 2
Område 2
Område 3
Område 3

Tidligere mødested
Aldi
Fregatvej
Lidl
Kongehallen
Skydeklubben

Træningsopstart 12. april 2021
Vi satser hele butikken og håber på at vi kan samles til løbsopstart den 12. april
2021. (2. Påskedag)
Vi starter op med gang, og hold 1-5 - Der kan komme lidt ændringer, vi skal lige
have mulighed for at mødes med trænerne også.
Fra medio marts vil der komme en del opslag og reklame for løbsopstart - vi vil
meget gerne have i deler og distribuere disse for at komme så langt ud som muligt
med budskabet.
Vi vil i år tilbyde en gratis t-shirt til nye medlemmer, som en del af pakken, når man
betaler kontingent i løbeklubben.
Generalforsamling udskudt
Vi havde planlagt at afholde generalforsamling den 9. marts 2021.
Dette kan ikke lade sig gøre grundet forsamlingsforbuddet.
Bestyrelsen har prioritere at afholde generalforsamlingen med fysisk tilstedeværelse
og har derfor besluttet, at udskyde generalforsamlingen indtil forsamlingsforbuddet
tillader det.
Bestyrelse er vidende om at foreningens vedtægter tilsiger, at der skal afholdes
generalforsamling i første kvartal men vurdere ikke, at dette er muligt for
nuværende.
Sponsorer
Vi har alle været igennem en hård tid, så husk at støtte vores sponsorer. De er med
til at klubben har en sund økonomi, takket være deres støtte:
AX World ApS
C.E. Larsen Byg ApS
HK Værktøj
Home Rørvig
Idrætsefterskolen Klintsøgaard
KSO Kaiser Sport
Nykredit

Superbrugsen Højby
Tommys Tømrerforretning
Tækkemand Gert Ludvigsen
Vig Autocenter A/S
Vig Lyngs VVS ApS
Asnæs Autolakering
Holm og Svendsen Tømrer og Snedker

Nykøbing Sj. Autoservice
Rørvig Byg ApS
Sparekassen Sjælland-Fyn

Cafe Nokken
Taxien i Højby

Husk også vores aftaler med OK og Flugger Farver, hvor klubben får støtte alt efter
hvor meget medlemmer m.fl. bruger aftalen.
I kan læse mere om aftalen i nyhedsbreve fra 2020 på https://odsherredloberne.dk
Efterlysning af journalist eller lignende
Er der en i klubben eller i jeres omgangskreds der kunne være interesseret i at
hjælpe klubben, med at skrive 4-6 artikler om løb og løbere, som vi kunne anvende i
vores markedsføring.
Oplægget er en kort artikel med et emne og 4-6 undersøgende spørgsmål og et par
billeder - Det vil også være en mulighed at lave det som video indslag.
Kontakt Michael vedr. dette.
På Odsherred Løbernes vegne Michael

