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Hej alle 
 
Så kom oversigten over officialtjanser for Aarhus Motion for næste år. Vi har fået lidt færre end i år, så med 
lidt held kan vi få "fuldt hus" fra start. Det er først til mølle, så tøv ikke med at melde ind, hvis I har en 
særlig favorit.  
 
Som supplement til den udsendte liste (er både her i mailen og som pdf) ved vi allerede nu, at Århus Firma 
Sport også gerne vil have vores hjælp i forbindelse med ALT for Damerne Kvindeløb 17. juni - både nogle 
folk til opstilling 16. juni samt cykelposter og rutefolk til selve løbet 17. juni - dette tæller også til 
officialordningen. 
 
Husk, at vi har indført bonusordning for officials, så hver ekstra tjans, man udfører (ud over den første, 
obligatoriske, hvis man har deltaget i klubbetalte løb), giver en opsparing på 200 kr., der kan bruges til køb 
af klubtøj i Intersport i Odder. 
 
Jeg gentager lige for en sikkerheds skyld reglerne omkring officialordningen. For at være berettiget til 
klubtilskud eller -betaling til løb, skal man yde mindst én officialtjans i løbet af året (X-Mas Løbet og 
Nytårscup tæller til følgende år). Naturligvis er man meget velkommen til at tage flere tjanser, hvilket man 
nu også belønnes for. 
 
Officialtjanserne er bindende, dvs. melder man sig til, skal man selv sørge for at finde en afløser, hvis man 
er nødt til at melde forfald. Det behøver ikke partout være en fra klubben, men kan være en nabo, kollega 
eller andre - blot går pengene som altid til klubben, så vi fortsat kan holde vores høje aktivitetsniveau. 
 
For at tilmelde sig officialtjanser skriver man til Thomas på tsr@textminded.com (IKKE ved at svare på 
denne mail) og melder sig til den tjans, man ønsker. Vi har ikke i skrivende stund fået specifikation på de 
enkelte tjanser, men de ligner som regel sig selv fra år til år. 
 
Og efter alle disse ord er nu her oversigten over Aarhus Motions opgaver næste år: 
 

BMI Løb & Motion 
- 2018       

        

Løb Dato  Sted Antal officials 
        

Vinterløb SSC Søndag 28. jan. 2018 Scandinavian Center 

      

Name It Børneløbet Lørdag 23. jun. 2018 Aarhus, Frederiks Alle 
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DHL Stafetten Tirsdag 21. aug. 2018 Mindeparken 

DHL Stafetten Onsdag 22. aug. 2018 Mindeparken 

DHL Stafetten Torsdag 23. aug. 2018 Mindeparken 

      

MTB Challenge Søndag 23. sep. 2018 Tangkrogen/Rute 

      

Moesgaard Trail Run Søndag 7. okt. 2018 v/ Moesgaard Museum 

      
 
Jeg håber, I alle vil støtte lige så entusiastisk op om ordningen som i år. 
 
På genhør (og bliv ikke fornærmet, hvis I får en meget ordknap returmail, jeg får som regel mange mails 
lige i starten). 
 
Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


