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Sendt: 1. september 2020 12:03
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Officials søges til MTB Challenge 20/9

Hej alle 
 
Aarhus Motion regner i skrivende stund med at afvikle Carl Ras MTB Challenge 20/9 som oprindeligt 
annonceret, og BMI Løb & Motion stiller som altid med officials til dette løb. Desværre ser et par af vores 
officials sig ude af stand til at være på holdet den dag, så vi søger nogle afløsere.  
 
Der er mange bolde i luften i øjeblikket, og det bliver nok noget med forskudte starter, så tjansen kan godt 
være lidt længere og anderledes, end vi er vant til - men vi vil selvfølgelig gerne overholde vores tilsagn. 
Derfor - hvis du har mulighed for at hjælpe til det meste af dagen, vil jeg gerne høre fra dig - hvis du f.eks. 
kun har mulighed for at være med i 4 timer, vil jeg også gerne høre det, og også om det er formiddag eller 
eftermiddag. 
 
For lige at opsummere, også over for vores nyere medlemmer - vores klubkasse har i flere år fået god hjælp 
af den assistance, vi yder (især) Aarhus Motion til diverse arrangementer. Det er en af grundene til, at vi kan 
tilbyde så mange gratis eller klubstøttede løb. Især i år har det været meget småt med tjanserne pga. de 
mange aflyste løb, så vi har virkelig brug for hver eneste time, vores medlemmer kan undvære. Når der 
kommer mere normalitet over tingene, vil officialtjanser også være obligatoriske mindst én gang om året, 
hvis man ønsker at deltage i klubstøttede løb. 
 
Men lige nu taler vi altså til jeres korpsånd, klubfølelse, samvittighed og evne til at løfte i flok - hvis du har 
mulighed for at hjælpe til denne dag - pligterne forventes at handle om vejvisning rundt omkring i skovene 
syd for Aarhus, og det er ikke en forudsætning, at man har prøvet det før - må du meget gerne skrive til mig 
på thomas.rambusch@semantix.dk med ovenstående oplysninger. 
 
Jeg håber, I vil hjælpe os med at stille et fuldt og godt motiveret hold, så vi kan bevare vores gode forhold 
til Aarhus Motion. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


