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Hej alle

Inden sommerferien sætter ind, og folk ikke læser deres mails, skal vi forsøge at få bemandet vores næste
officialtjanser. Aarhus Motion er meget glade for vores hjælp, så jeg håber, vi kan stille med fuldt hold til de
kommende arrangementer.

Vi mangler i øjeblikket folk til følgende (BEMÆRK - Grand Prix Aarhus 12/8 er aflyst, og vi skal derfor ikke stille med
officials denne dag alligevel):

DHL-Stafetten tirsdag 15/8
DHL-Stafetten onsdag 16/8 
DHL-Stafetten torsdag 17/8 

Til alle tre dage skal man påregne en mødetid omkring 15.30 frem til ca. 22 - men erfaringsmæssigt med en del
pausetid undervejs. Vi har brug for 10 personer til hver af de tre dage, og der er stadig en del ubesatte pladser, så jeg
hører gerne fra folk, der har lyst til at hjælpe til ved dette rigtig sjove arrangement. Der indgår varm mad undervejs, og
man får første parket til fyrværkeriet til sidst.

Vi kan også stadig godt bruge nogle folk til nattepatruljering ved The Garden (Aarhus Kulturhovedstad - langs
Mindeparken og stranden). Det er weekenden 22. og 23. juli (lørdag og søndag nat), der er tale om, og det er vagter
fra 22 til 03 eller 03 til 08. Man går i par, og man skal IKKE være politifolk, bare være til stede. Vi har stort set dækket
lørdag nat, men der er stadig god plads søndag nat, hvis nogen har lyst. Bare forestil jer at se solen stå op over
Aarhusbugten - det vil da være en perfekt BMI-nat!

Vi skal også stille med officials til MTB Challenge (cykelløb) 24/9 - også et virkelig sjovt løb. Her skal vi bruge 35 m/k,
så det er bare at sige til, så er der plads!

Jeg håber, I alle vil overveje, om I har plads i kalenderen - og husk, med den snarligt introducerede
incitamentsordning for officials vil der være fordel i at have flere tjanser på sit kort... ud over den gode samvittighed,
forstås...

Hvis I kan snuppe en tjans, så skriv til mig på tsr@textminded.com (ikke ved at svare på denne mail) - jeg venter
spændt på jeres tilbagemeldinger!

Mange hilsener - Thomas, Chief Official Coordinator

mailto:tsr@textminded.com

