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Emne: X-Mas Løbet - tilmelding og ekstra bobler!

Hej alle 
 
Så ligger det (vist nok) endelig fast, at X-Mas Løbet afvikles under nye former i år - ruten bliver (som det 
ser ud i skrivende stund) en rundstrækning på 3,68 km i stedet for de sædvanlige 7,032, men der er ikke 
ændret ved, at der er julefrokost efter løbet! Og - man behøver ikke på forhånd bestemme, hvilken distance 
man vil løbe! Til gengæld er tidtagningen reduceret til, at man selv noterer sin tid i mål. Muligvis bliver der 
lavet noget, så man også kan løbe en officiel halvmaraton - der arbejdes på sagen. 
 
Starten går lørdag den 21. december kl. 9.00 for alle ved svømmehallen i Odder - og så kan man løbe det 
antal runder, man vil, indtil 11.45. Kl. 12 er der en hyggelig fælles julefrokost i svømmehallens lokaler med 
tapas, brød, ost, frugt og kage. Der er mulighed for at tage bad efter løbet. Nissehue er meget velkommen!  
 
Som ekstra incitament til at deltage i årets løb kan vi løfte sløret for, at Helena og undertegnede meget gerne vil have en 
lille festligholdelse med så mange som muligt efter løbet - vi har nemlig dobbelt jubilæum denne dag! Helena løber - i den 
spæde alder af 12 år - sit løb nr. 150, og hendes gamle far runder såmænd løb nr. 400 den dag! Derfor byder vi på lidt 
bobler efter løbet - og vi håber, at rigtig mange vil være med til at gøre det til en sjov lille fest i festen. 
 
Det er komplet gratis at deltage i løbet - forudsat naturligvis, at man indgår i officialordningen og løber i klubtrøje. 
 
Hvis du vil med til løbet (EB, TVGM, AL, PHH, MR, LS, MHR, JSK, FSK, BJ, 4xP, LG og KIP har allerede tilkendegivet, 
at de er med), bedes du skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk , så sørger jeg for samlet tilmelding. Sidste 
tilmeldingsfrist, hvis man vil være sikker på at komme med, inden Tranbjerg overtager det hele: 17. november. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan give Tranbjerg kamp til stregen - i hvert fald på antal deltagere - og Helena og jeg håber, 
at I være med til at fejre lidt bagefter. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch 


