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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 4. maj 2018 13:47
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Officials - ALT for Damerne 16+17/6 og Classic Race27/5

Hej alle 
 
Vi har stadig masser af muligheder som officials til ALT for Damerne 16/6 (opstilling, forventeligt 
eftermiddag) og 17/6 (rutefolk og cykelfolk, forventeligt fra 11-tiden). Arrangøren har i år sat prisen en 
smule op, så det kan lidt bedre betale sig for klubben. 
 
Der er også stadig mulighed for at melde sig som official til oprydning efter Classic Race Aarhus 27/5 - 
opgaven kommer efter al sandsynlighed til at dreje sig om at samle hegn ind, og den løber fra ca. 18 til ca. 
22, hvor der skal være ro i kvarteret. Der skulle altså ikke blive tale om helnatsvagt - og man har under alle 
omstændigheder lov til at melde sig til f.eks. 4 timer og så luske af... Denne arrangør lød positiv over for 
vores lønningsforslag (matchende AM), og det bliver afgjort meget snart, om de vil bruge vores hjælp. I 
mellemtiden kunne vi jo booste listen, så vi kunne stille med en flot flok! Det skulle også være på plads, at 
officials til denne event får mulighed for en gratis billet til søndagen, så man kan nyde lidt motorsport 
omkring Mindeparken. 
 
Husk, at hvis du allerede har været official én gang (eller har skrevet dig op), tjener hver ekstra officialtjans 
200 kr. ind til dig, som du kan bruge på klubtøj og andre indkøb i Intersport Odder. Husk også, at mindst én 
officialtjans er en forudsætning for at deltage i de mange løb, vi udbyder, til klubprisen, der som oftest er 
gratis eller i hvert fald kraftigt reduceret. 
 
Vi kan sagtens bruge mange flere hænder til disse to arrangementer, som vil være gode for klubkassen, så 
tøv ikke - skriv fluks til mig på thomas.rambusch@semantix.dk og tilbyd din assistance. Godt for dig, godt 
for klubben, godt for arrangørerne (som så forhåbentlig gerne vil bruge os igen). 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


