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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 24. marts 2019 18:59
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Officials - opstilling til VM i Cross

Hej alle 
 
Aarhus 1900 har henvendt sig for at høre, om vi kan hjælpe dem med at gøre klar til VM i Cross, der 
afvikles på lørdag 30/3 - og det vil vi selvfølgelig gerne prøve. 
De har brug for nogle personer til at hjælpe med opstilling mandag, tirsdag og onsdag eftermiddag - især 
tirsdag og onsdag kan de bruge meget hjælp, men også mandag, hvor de sagtens kan bruge folk nogle timer 
ad gangen gennem hele dagen. Naturlig bagkant er ved 19-tiden, når solen går ned. De kan sagtens bruge 
folk bare et par timer, når de får fri fra arbejde - de har bare akut brug for hænder. 
Vi får ikke decideret betaling for indsatsen, men det tæller naturligvis stadig som en officialtjans, hvis man 
er der i  min. tre timer (ved lidt mindre går det måske under kategorien velvillig hjælp og optjent goodwill), 
så hvis nogen endnu ikke har fået skrevet sig på listen (eller har lyst til at give et ekstra nap), er her chancen 
for at lægge en fin indsats.  
Til gengæld for vores hjælp har de snakket om at "aflønne" os med numre til Royal Run, hvor vi har 10 
personer på venteliste, så ud over dit "kryds i bogen" kan du også glæde dig over, at du selv eller en 
klubkammerat får muligheden for at deltage i dette spændende løb 2. pinsedag. 
Hvis du har lyst til at hjælpe til, så skriv til mig (Thomas) på thomas.rambusch@semantix.dk - mandag er 
jeg lidt udfordret, da jeg ikke er ved min mail før ved 16-tiden, så hvis du har tid til at hjælpe til mandag, må 
du gerne kontakte Thomas Glud (arrangør) direkte på enten tlf. 60618525 eller mail: thomas@dansk-atletik.dk - fra 
mandag eftermiddag skal jeg nok igen formidle kontakten. 
Jeg håber, vi har en flok medlemmer, der har mod på at hjælpe til, så Aarhus kan få det finest afviklede VM, 
man har set - og så Aarhus 1900 anerkender, at BMI er værd at bruge, og så vi kan få alle vores 
interesserede medlemmer med til Royal Run - win-win-win :-) 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


