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Hej alle 
 
Vores medlemmer har indtil videre ydet en kæmpe indsats som officials i 2017, og nu mangler vi det sidste 
nøk - sidste planlagte officialtjans er MTB Challenge (mountainbikeløb) søndag 24/9, hvor vi som vanligt 
skal bruge en stor flok officials. Det er typisk som vejvisere (om end vi ikke har fået detaljer endnu) og 
plejer at være en fornøjelig oplevelse. 
 
Jeg har allerede en del på listen, men vi mangler også en god flok, så her er chancen for at give en foreløbig 
sidste hånd til klubkassen. Jeg minder om, at tjanser ud over den første belønnes med 200 kr. til medlemmet 
selv, opsparet på "konto" til brug ved indkøb af klubtøj. 
 
Jeg minder også om, at hvis man har deltaget i klubløb i år (delvist bruger- eller helt klubbetalt), er man 
forpligtet til at tage mindst én tjans - har man af den ene eller anden grund ikke fået udført denne, overføres 
pligten til næste år, dvs. man starter i minus og skal således udføre to tjanser i 2018, før man kan spare op. 
 
Tilmeldinger til endnu ikke annoncerede løb resten af året (f.eks. Nytårscup) går på officialregnskabet for 
2018. 
 
Jeg håber, vi kan samle endnu en entusiastisk gruppe af topmotiverede officials, så vi kan slutte af med et 
brag. 
 
Har man brug for ekstra lokkemiddel, har Aarhus Motion også annonceret en fest for alle, der har været 
officials i 2017 - det er i september, så har man endnu ikke været på holdkortet, er her altså endnu en grund.
 
Jeg glæder mig til at høre fra mange glade medlemmer - skriv til mig på tsr@textminded.com, hvis du har 
lyst til at være official 24/9. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


