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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 19. december 2020 14:41
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Officialtjanser 2021 - nu med præmie!

Hej alle 
Officialordningen havde et trist år i 2020 - 18 tjanser blev det til - ikke i nærheden af de 130, vi havde året 
før. Men det var også et ganske særligt (skidt) år, som vi ikke vil dvæle mere ved. I stedet vil vi kigge frem 
mod 2021, hvor verden forhåbentlig ser meget mere åben og løbevenlig ud!!! 
Jeg opfrisker lige kort omkring officialordningen: BMI Løb & Motion tilbyder året igennem en lang række 
løb og events til medlemmerne, enten gratis eller med markant rabat. Som modydelse for disse favorable 
muligheder forventes det (udover at man løber med klubtrøje yderst), at man mindst én gang (men meget 
gerne flere) om året tager en tjans som official til et arrangement - langt overvejende Aarhus Motions 
arrangementer, men også suppleret med ALT for Damernes Kvindeløb.  
En officialtjans kræver ingen kurser - tjansen består som oftest i vejvisning for løbere/cyklister, 
trafikregulering, vandpost eller andet forefaldende arbejde, og samtlige tilbagemeldinger, jeg har fået fra 
vores medlemmer, har været positive. Det er en sjov opgave, hvor man får set en anden side af 
sportsarrangementer, end man måske er vant til. Som en gammel reklame sagde: "Prøv det!"  
Tjanserne varer typisk omkring 3 timer, men kan i nogle tilfælde være lidt længere - der følger oftest 
forplejning med i form af sandwich og vand. Som udgangspunkt er de tiltænkt voksne over 18 år, men 
medlemmernes børn kan i nogle tilfælde også deltage. Medlemmer af Bestyrelsen og Motionsudvalget er 
undtaget fra ordningen. 
Betalingen for officialtjanserne tilfalder klubben og danner grundlaget for de mange gode tilbud til vores 
medlemmer. 
Ønsker man ikke at indgå i officialordningen, betaler man fuld pris for de løb, man deltager i som 
klubmedlem. 
Ordningen rækker både frem og tilbage - dvs. har man deltaget i Kegleløbet Efterår og/eller Kamstrup 
Nytårscup i 2020, og/eller er man tilmeldt BESTSELLER Halvmaraton eller andre løb for BMI i 2021, har 
man forpligtet sig til at udføre min. 1 tjans. 
VIGTIGT: Har man tilmeldt sig som official og bliver forhindret i at gennemføre sin tjans (uanset årsag), er 
man selv ansvarlig for at finde en afløser - det kan være én fra klubben eller udefra. Det er ikke 
officialkoordinatorens ansvar at omfordele tjanser, da der er mange andre løse ender i ordningen, der tager 
lang tid. 
For at gøre ordningen lidt mere interessant har vi i 2021 - hvis året ellers arter sig nogenlunde normalt - 
indført en vinpræmie til den/de, der tager flest tjanser. Bliver det mon dig? Gå efter det... ;-) 
For at tilmelde dig en (eller flere) tjanser skal du blot skrive en mail til mig på 
thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail, da mailboksen ikke tjekkes 
regelmæssigt) og sige, hvornår du gerne vil til. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, og nogle 
events er mere populære end andre, så tøv ikke for længe... 
Og nu - trommehvirvel - selve tjanserne. Bemærk, at nogle datoer endnu mangler. DHL-tjanserne starter 
typisk omkring kl. 15.30, hvis man lige skal have det koordineret ift. arbejde. Full Moon Run er en 
hverdagsaften og starter om eftermiddagen. Tallet i parentes angiver antal tjanser til det enkelte 
arrangement. 
 
Søndag 7/3: Vinterløbet Hermans (Tivoli Friheden) (5) 
Søndag 21/3: Vinterløbet Marselis (Hotel Helnan) (5) 
Søndag 9/5: MTB Moesgaard (10) 
Lørdag 12/6: Name it Børneløbet (Frederiks Allé, Aarhus) (10) 
Tirsdag 17/8: DHL-Stafetten (Mindeparken) (10) 
Onsdag 18/8: DHL-Stafetten (Mindeparken) (10)  
Torsdag 19/8: DHL-Stafetten (Mindeparken) (10)   
Søndag 29/8: ALT for Damerne Kvindeløb (Mindeparken) (mange) 
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Ukendt dato: Full Moon Run (Hotel Helnan) (10) 
Søndag 12/9: MTB Challenge (Marselisborg-skovene) (15) 
Ukendt søndag: Moesgaard Trail Run (5) 
 
Jeg håber, vi kan få den samme massive og positive opbakning omkring ordningen, som vi tidligere har 
haft, og jeg glæder mig til at modtage alle jeres glade tilmeldinger. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


