dsherred Løberne Nyhedsbrev marts 2022
Odsherred Løberne

Nyhedsbrev

Marts 2021

Indhold
•
•
•
•
•
•

Trænermøde
Katte Dronning- og Konge fundet
Generalforsamling 8. marts 2022
Infomøde nye løbere og sæson opstart
TV2Øst løbet
Foreningsarbejde

Trænermøde
Lørdag 26. februar 2022 mødtes klubbens trænere for at drøfte vintersæsonen og lægge
hovederne i blød for at skabe de bedste rammer for den kommende sæson.
Der var stor entusiasme fra alle med mange bud på hvordan vi i den nye sæson skal blive
bedre til at fastholde og løbe-udvikle alle klubbens medlemmer og naturligvis også hvordan vi
skal byde nye medlemmer velkommen i vores dejlige gå- og løbefælleskab.
De nye tiltag vil blive præsenteret på det kommende infomøde – Så tilmeld dig allerede nu en
spændende aften 15. marts 2022 med fokus på den kommende sæson.

Fastelavn 28. februar 2022
Mandag 28. februar mødte ca. 40 glade og topmotiverede gængere og løbere op til vores
årlige fastelavns tradition. Flere havde brugt en del energi på både festlige, kreative og for
nogens vedkommende lidt svære løbe out-fit.
Efter en kort intro blev ”løbe-banen” opstillet og konkurrencen gik i gang med at få slået
tønden i stykker. Efter en del omgange på banen lykkedes det Lisa (Katte dronning) at få
slået solidt hul på tønden hvorefter Gert (Katte konge) efter en hård og tæt kamp omsider fik
slået det sidste bræt ned!
Så skulle der stemmes om bedste udklædning som helt fortjent gik til Jasmin skarpt forfulgt
af Jørn, Lone og xxxxxx.

Generalforsamling 8. marts 2022
Året generalforsamling nærmer sig med hastige skridt og afholdes i Pakhus 2, tirsdag 8.
marts 2022. Der vil fra kl. 18:30 være smørrebrød og lidt drikkevarer. Fra kl. 19:00 vil selve
generalfor-samlingen blive afviklet – Agenda jf. tidligere udsendt indkaldelse.
Af hensyn til løbeklubben vil vi opfordre alle medlemmer til at møde op og deltage aktivt –
Kun på den måde kan vi i klubben sikre at vi som klub udvikler os i den retning flest muligt
ønsker.

Tilmelding til spisning
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&af
delingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_aller
ede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;pe
riode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet

Infomøde og sæsonopstart 15. marts 2022
Onsdag 15. marts inviteres til sæsonopstart i det nye teater i Algade. På mødet vil
bestyrelsen bl.a. kløfte sløret for de nye tiltag for den kommende sæson og samtidigt byde
nye medlemmer velkommen i vores gå- og løbe fælleskab.
Som mange allerede ved brugte vi mandag den 14. februar til at dele flyers ud rundt i byen
som kort fortæller om vores klub.
Det er derfor vigtigt at du som medlem møder op til infomødet så nye medlemmer kan få en
snak og kan stille spørgsmål til os alle og samtidigt kan vi alle blive klædt godt på til den
kommende sæson.

TV2Øst løbet 1. maj 2022
I år afholdes det traditionsrige TV2Øst løb i Nykøbing Falster hvorfor vi i klubben har
besluttet, at årets løb skal være det første i en række hvor vi arrangerer fælles transport.
Klik allerede i dag forbi https://www.tv2east.dk/tv2-oest-loebet og tilmeld dig løbet og husk
også at tilmelde dig den fælles transport her
https://www.conventus.dk/dataudv/www/holdoversigt_ny_iframe.php?foreningsid=11920&af
delingsid=45311&handelsbetingelser=1&reservationer=vis&skjul_nyt_medlem=1&skjul_aller
ede_medlem=0&vis_adresse=0&knap_placering=horisontal&highlight=pris&start=tid_sted;pe
riode;ledige_pladser&info=alder;betaling;tilmelding;tilmeld_aabner_om;ledere;om_holdet
Det bliver en fantastisk tur hvor vi som klub omsider efter en lang nedlukning endelig kan
komme ud og opleve gå- og løbe oplevelser sammen på kryds og tværs.

Foreningsarbejde
Som beskrevet ovenfor er der generalforsamling 8. marts – En vigtig aktivitet som bl.a.
fortæller hvad vi i det forgangne år har bedrevet i vores løbeklub og hvilke resultater vi i
fælleskab har opnået.
Som I alle ved vil dette arbejde ikke kunne foregå uden den enorme støtte og hjælp I alle
bidrager med.
Både som medlem, træner og hjælper til alle vores aktiviteter gennem et helt medlemsåret.
Vi har brug for jer alle til at fastholde og udvikle vores klub og dit bidrag betyder noget!
Vi bliver ikke bedre end de bidrag og ideer I kommer med og jeres arbejde er med til at give
vores fælleskab mening og fremdrift.
For at vi fortsat kan udvikle og bidrage til at klubben udvikler sig, har vi brug for at endnu
flere bakker os op; det gælder som træner, hjælper, i de forskellige udvalg (løbs, aktivitetsog bestyrelse) og så naturligvis at du møder op til fællestræning og klubbens løb.
Du opfordres derfor til at møde op på generalforsamlingen tirsdag 8. marts 2022 og give din
mening til kende og også gerne tilbyde dig som kommende bestyrelsesmedlem.

Logo med klubtøj og sponsor…….

På Odsherred Løbernes vegne
Michael

