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Hej alle
Så er officialtjanserne for 2020 landet - og de ligner i høj grad dem fra i år. For en sikkerheds skyld opsummerer jeg lige:
For at deltage i gratis eller klubstøttede løb forpligter alle voksne medlemmer sig til mindst én officialtjans pr. år - meget gerne flere. Medlemmer af
Bestyrelse og Motionsudvalg er undtaget herfra. Medlemmer, der ikke deltager i løb, er også meget velkomne som officials. Tjanserne består i hjælp
til afvikling af div. arrangementer for Aarhus Motion og Århus Firma Sport, nogle gange også Aarhus 1900 o.a. En typisk tjans tager 3-4 timer, men
der kan forekomme længere forløb. Aflønningen for tjanserne tilfalder klubben og er med til sikre, at vi kan udbyde en bred vifte af tilskudsberettigede
løb og arrangementer.
Man tilmelder sig tjanserne tidligst muligt, og hvis man - uanset årsag - ikke er i stand til at udføre sin tjans på dagen, er man selv ansvarlig for at
finde en afløser, da officialkoordinatorens arbejde ellers bliver for overvældende. Afløseren behøver ikke at være fra klubben, men aflønningen
tilfalder stadig klubben.
Hvis man IKKE ønsker at deltage i officialordningen, er det også i orden - i så fald betaler man den fulde klubpris for de løb, man vælger at deltage i.
Enkelte medlemmer "skylder" en tjans fra 2019 - I ved selv, hvem I er (ALR, CPM) - I bør nappe to tjanser med det samme, hvis I forventer at deltage
i løb også i 2020.
Kamstrup Nytårscuppen og X-Mas Løbet i Odder tæller til 2020-ordningen, så alle, der deltager i disse løb, bør også lægge billet ind på mindst én
tjans til næste år.
Ud over de tjanser, I kan se i skemaet herunder (også vedlagt som pdf), rummer listen også ALT for Damernes Kvindeløb, der i 2020 afvikles søndag
21. juni - hertil er der som altid brug for mange officials, så tag også gerne den dag med i overvejelserne.
Vedr. DHL-Stafetten lørdag 15/8 er det (i lighed med søndagen i år) en vagt, der går fra 10-17, så den tæller dobbelt og kan eventuelt deles mellem to
- aftal gerne selv indbyrdes, hvis det er tilfældet.
For at tilmelde sig en eller flere tjanser bedes man skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail, da mails
hertil ikke læses så ofte) - skriv snarest muligt, da opfyldning af tjanser foregår efter først-til-mølle-princippet.
Og efter den laaaange indledning: Her er tjanserne fra Aarhus Motion (ALT for Damerne 21/6 som nævnt ikke i skemaet, men også en mulighed):

BMI Løb & Motion
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Løb Dato Sted Antal officials
    
Vinterløb Hermans Søndag 15. marts 2020 Hermans, Tivoli Friheden 10
    

Vinterløb Brabrand
Søndag 29. marts.
2020 v/ Brabrand Hallen 10

    
BESTSELLER Børneløbet Lørdag 13. jun. 2020 Aarhus, Frederiks Alle 10

   
DHL Stafetten Lørdag 15. aug. 2020 Mindeparken 5
DHL Stafetten Tirsdag 18. aug. 2020 Mindeparken 10
DHL Stafetten Onsdag 19. aug. 2020 Mindeparken 10
DHL Stafetten Torsdag 20. aug. 2020 Mindeparken 10
    
MTB Challenge Søndag 20. sep. 2020 Tangkrogen/Ruten 15
    
Moesgaard Trail Run Afventer v/ Moesgaard Museum 5
    
Full Moon Run Afventer v/ Helnan Hotel 10
    

Motionsudvalget håber på stor, stærk og solid opbakning omkring denne ordning som altid, så vi kan blive ved med at tilbyde mange og gode
oplevelser til vores medlemmer.

Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator
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