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Hej alle 
 
Vi har fået vedlagte invitation fra Odder Atletik og Motion - og selvfølgelig stiller vi talstærkt og bredt op 
som altid! 
 
Tilmeldingsfristen er i dokumentet angivet som 1/12 - det er den officielle tilmeldingsfrist, men vi har fået 
lov at tilmelde os inden. Efter 1/12 er der frit løb på pladserne, så man kan altså ikke regne med pladser efter 
denne dato. Sidste dato for tilbagemelding på forhåndstilmeldingen bliver således torsdag 29. november. 
 
Det meste er, som det plejer - datoen er i år lørdag 22. december - starten går ved Odder Svømmehal, 
halvmaraton med start 9.30, 7,033 og 14,066 km starter kl. 10.30, ingen maraton, der er depot for hver 
runde (7,033 km), væskedepot, og efter løbet er der kaffebord i bordtennislokalet. I år er der desværre ingen 
lodtrækningspræmier (men Tranbjerg rendte alligevel med det meste) - til gengæld er der medalje til alle! 
Og så en kølig X-Mas, når man kommer i mål - perfekt til en sidste julehilsen, inden vi trækker os tilbage til 
juleaften. Nyt i år er resultatformidling via Sportstiming, så man accepterer offentliggørelse af sin tid ved 
tilmelding. 
 
Tilmeldingsbetingelserne er også de samme - løbet er komplet gratis for medlemmer at deltage i, når blot de 
indgår i officialordningen og løber med klubtøj (blå/orange) yderst. I modsat fald og ved udeblivelse betaler 
man selv de 75 kr. i startgebyr. Selv tilmeldingen er, som den plejer - skriv til mig på 
thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato og antal runder (1, 2 eller 3), så sørger 
jeg for samlet tilmelding. 
 
Kom så - lad os se, om vi kan matche Tranbjerg på deltagerantallet i år!!! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget v/Thomas Wollesen Rambusch 


