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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 20. april 2018 09:38
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Hjælp ved Classic Race Aarhus - penge til klubkassen!!!

Hej alle 
 
Vi har nu mulighed for at udvide vores officialarbejde ved også at hjælpe Classic Race Aarhus med 
nedtagning af hegn og andre opgaver, når eventen slutter 27. maj. Der er bl.a. 12 km hegn, der skal tages 
ned, så der er nok at gribe fat i. 
 
Vi skal ikke dække samtlige opgaver, men jeg har lovet at melde tilbage, hvad vi kan byde ind med, så her 
er en lille ide:  
 
Opgaven starter søndag omkring kl. 18 og strækker sig ud på natten - i princippet indtil jobbet er slut, men 
hvis man har behov for at gå hjem i løbet af aftenen, kan det også lade sig gøre. 
 
Der er også behov for hjælp mandag 28/5 fra kl. 8 og muligvis også tirsdag. Dette er nok mest aktuelt for 
dem, der ikke er så aktive på arbejdsmarkedet. 
 
Opgaven belønnes for den enkelte med en indgangsbillet til søndagens event (værdi 295,-), og der er 
sandwich og vand/sodavand undervejs i arbejdet. Og så skal man jo ikke glemme, at hver ekstra tjans (ud 
over den obligatoriske officialtjans for løbsdeltagere) giver 200 kr. i opsparing til indkøb i Intersport Odder. 
 
Hvis vi løfter alle opgaver, tjener vi 25-30.000, men mindre kan også gøre det.  
 
Jeg vil bede alle interesserede om at melde tilbage til mig på thomas.rambusch@semantix.dk med oplysning 
om, hvor meget I tror, I kan hjælpe med. Hvis det bare er 3 timer søndag, er det fint - hvis det er hele vejen, 
til arbejdet er klaret, er det super! Jeg tænker, at en tjans er 3-4 timer, så hele forløbet søndag vil tælle for to 
tjanser. Jeg skal nok være large omkring udregningen :-)  
 
Meld meget gerne hurtigt tilbage, så jeg kan danne mig overblik over, om BMI Løb & Motion kan løfte 
denne spændende opgave. 
 
Jo flere vi er, jo hurtigere kan vi klare opgaven. Og jo mere effektive vi er, jo hurtigere er vi færdige - og er 
vi gode, kunne det jo være, de tilbød os opgaven igen næste år. ;-) 
 
Jeg håber, rigtig mange vil støtte op omkring dette - det er en oplagt chance for at styrke officialordningen 
og spæde lidt til klubkassen og den personlige opsparing. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


