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Emne: Så løber og walker vi igen en hel masse kilometre næste weekend

Kære løbere og walkere 
 
Så er Motionsudvalget klar med næste weekends udfordring til alle løbere og walkere. Reglerne minder om 
sidste weekend. Men vi har ændret lidt på konceptet, så vi ridser lige op her: I sidste weekend løb og walkede vi 
os til en gratis omgang til klubfesten. Det viste sig, at målet om at nå 500 km var piece of cake. Tilsammen løb 
og walkede 86 BMI'ere 960 km!!! Nu skærper vi målet lidt: Den ene gratis omgang er i hus. Den kan ikke 
mistes!!! Men hvis vi i næste weekend (fra lørdag den 9/5 klokken 6 til søndag den 10/5 klokken 12) 
løber/walker minimum 1.000 km tilsammen, spenderes der endnu en gratis omgang. Måske bliver det i 
forbindelse med julefrokosten, fordi vi endnu ikke ved, hvornår klubfesten bliver. I så fald er det store fadøl og 
gratis snapse!!! Hvis vi når helt op på 1.250 km, udvides de to gratis omgange til fri bar i en time!!! Det kan man 
da kalde et incitament til at komme ud og løbe og walke!! Og så kommer de skrappe regler: Alle løbe- og 
walkture skal uploades senest søndag klokken 16 på FB for at tælle med. Kun hjemmeboende 
familiemedlemmer, som er omfattet af familiemedlemskabet, kan tælles med i resultatet. En løbe- eller walktur 
skal være minimum 5 km. Til gengæld må man gerne uploade flere løbeture og walkture i løbet af konkurrence-
perioden. Og så har vi en lille tillægskonkurrence: Den bedste og mest originale turbeskrivelse på FB belønnes 
med en familiepizza efter eget valg hos vores trofaste pizzamand hos Beder Pizzeria!!! Det er Motionsudvalget, 
som suverænt kårer vinderen, dog ikke blandt sin egen kreds!!! Kriterierne er ikke faste, men det kan være en 
original løbetur, flotte billeder, en sjov turbeskrivelse, en fantasifuld udklædning med behørig fotodokumentation, 
en pikant GPS-løbetegning eller noget helt sjette. Når vi har kåret vinderen af familiepizzaen, bringer vi billedet 
af pizza-manden her på FB. Og så beder vi alle dé af vores medlemmer, som også er på Instagram, om at dele 
billedet. Pizza-manden vil nemlig gerne have lidt reklame på Instagram!!! Det gør vi gerne, fordi vi er glade for 
vores sponsor!!! Thomas starter på vanlig vis en entusiastisk tråd her på FB sent fredag aften eller tidligt-tidligt 
lørdag morgen. Upload venligst i tråden!!! Og en aller-aller sidste ting: Det er selvfølgelig ikke 
klubmedlemmernes kontingentkroner, som går til de gratis fadøl og snapse. Derimod bliver den generøse 
donation fra familiefonden (nævnt på Generalforsamlingen) brugt på dette ædle formål. Vi er helt sikre på, at det 
er i overenssstemmelse med fondens tildelingskriterier. Giv den gas på lørdag-søndag!!!   
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