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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 20. november 2018 07:46
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Officialtjanser for 2019 - så er de her! Og nyt om officialopsparingen!
Vedhæftede filer: Officials_ønsker_AM_BMI_Løb_Motion_2019.pdf

Hej alle 
 
Så har vi fået tjanser for 2019 fra Aarhus Motion, og der er heldigvis en del at tage af.  
Inden vi går til det praktiske, vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at opfriske, hvad officialordningen går 
ud på - og fortælle en ny ting om opsparingen. 
Officialordningen består i, at vi udfører et antal tjanser for Aarhus Motion (og andre, men AM er størst) i 
løbet af året. Forudsætningen for at deltage i gratis eller tilskudsberettigede løb for BMI Løb & Motion er, 
at man stiller op som official mindst én gang om året. Medlemmer af Bestyrelsen og Motionsudvalget er 
undtaget fra denne regel. Man er meget velkommen til at tage flere tjanser, hvilket mange heldigvis også 
gør. Betalingen for tjanserne tilgår Motionsudvalgets budget og er med til at sikre, at vi kan holde prisen på 
løb lavest muligt til så mange løb som muligt. 
Efter den første, obligatoriske tjans opsparer man 200 kr. pr. ekstra tjans, man tager - pengene kan bruges til 
indkøb af sportstøj og -udstyr i Intersport i Odder ved at sige det til personalet, som så fratrækker beløbet på 
regningen og efterfølgende fakturerer klubben. Der udsendes hvert år en oversigt over, hvor meget de 
enkelte har sparet op - og man bedes underrette vores kasserer Anne Grethe Birk på 
motionannegb@gmail.com (og også gerne undertegnede på nedenstående adresse), når man benytter sig af 
sine opsparede midler. 
Det er blevet besluttet, at opsparede midler har en løbetid på tre (3) år - dvs. at midler opsparet i f.eks. 2017 
skal bruges senest i 2020, ellers bortfalder de. Dette vil også blive meddelt, når udløbet nærmer sig. 
 
Det er vigtigt at understrege, at officialtilsagn er bindende, dvs. at hvis man (uanset årsag) ikke ser sig i 
stand til at udføre tjansen, er man selv ansvarlig for at finde en afløser. Det kan være en person fra klubben 
eller ens egen omgangskreds - betalingen tilfalder under alle omstændigheder klubben. 
 
Medlemmer, der har meldt sig til Kamstrup Nytårscup (2018), Vinterløbene, VM i Cross, Ree Park Safari 
Run, BACH og andre løb i 2019 skal huske, at de skal tage mindst én tjans i 2019. 
 
Vores tjanser for 2019 fremgår af vedlagte pdf og er opført herunder (der kommer formodentlig også tjanser 
for Århus Firma Sport, f.eks. ALT for Damernes Kvindeløb, men det ved vi ikke endnu). Bemærk, at tjanser 
til DHL om søndagen 18/8 forventes at være 10-17 (inkl. spisepause), så den kommer til at tælle som to 
tjanser. Husk også, at de øvrige DHL-tjanser er eftermiddagstjanser med forventet start ca. 15.30. 
Mht. Full Moon Run, så har de ikke datoen klar endnu, så den må vi lade stå lidt. 
 
Tilmelding til en tjans foregår ved at skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk - og tildeling foregår 
efter først-til-mølle-princippet, så hvis du ønsker en bestemt tjans, bør du ikke vente for længe. 
 
Vinterløb Hermans - 24/2 - 5 stk. 
Vinterløb SCC - 17/3 - 8 stk. 
Vinterløb Brabrand - 31/3 - 9 stk. (TO-tjans er allerede afsat) 
Børneløbet - 15/6 - 10 stk. 
DHL-Stafetten - SØNDAG 18/8 - 10 stk. 
DHL-Stafetten - tirsdag 20/8 - 10 stk.  
DHL-Stafetten - onsdag 21/8 - 10 stk.  
DHL-Stafetten - torsdag 22/8 - 10 stk.   
MTB Challenge - 22/9 - 15 stk. 
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Moesgaard Trail Run - 6/10 - 5 stk. 
Full Moon Run - afventer - 10 stk. 
 
Mens jeg har jeres opmærksomhed (hvis I ikke allerede er faldet i søvn), kan jeg lige gøre opmærksom på, 
at brugerbetaling til løb fremover IKKE skal overføres til undertegnede, men derimod til det nye MyShop-
nummer (MobilePay Erhverv), vi har fået - nummeret er 63875. I forbindelse med overførsler er det ikke 
nødvendigt at angive sit navn, hvis man bare betaler for sig selv – det fremkommer automatisk, medmindre 
man sender fra en firmatelefon – derimod er det vigtigt at anføre, hvad betalingen gælder (f.eks. "BACH" – 
alt. "BACH, Palle og Sanne"), så kontoen bliver overskuelig. 
 
Jeg håber, I alle vil støtte lige så entusiastisk og omfattende op omkring ordningen som i 2018 og tidligere - 
det er derfor, vi kan gøre det så godt og billigt for vores medlemmer! 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 
 


