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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 24. november 2021 14:04
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Officialtjanser 2022 inkl. præmie (og opsummering af officialordning)

Hej alle 
 
Så har vi fået tjanserne for 2022 fra Aarhus Motion, og I må meget gerne melde ind snarest muligt, hvad I 
har lyst til at hjælpe med næste år. Det er først til mølle, og nogle tjanser er mere populære end andre, så tøv 
ikke - men husk at skrive tjansen i din egen kalender også, så vi begge husker det. For dem, som "skylder" 
en tjans for 2021, er det også en god chance for at komme med på vognen igen. 
For de nye i dette game opfrisker jeg lige reglerne for officialordningen længere nede, men for "de gamle 
rotter" er det bare business as usual. Bemærk dog, at vi gjorde så godt et indtryk ved pakning af løbsnumre i 
år, at de gerne vil have vores hjælp til det også i 2022. Vi forventer også at blive bedt om at hjælpe til ved 
ALT for Damernes løb, men de er notorisk langsomme til at melde ud, så det kommer evt. senere. 
Bemærk, at vi igen i 2022 udlover en præmie til de(n) official(s), der udfører flest tjanser i løbet af året - 
opløbet for 2021 er tæt!!! 
Meld ind til mig på thomas.rambusch@semantix.dk med de(n) tjans(er), du vil have, så regner vi med at 
kunne gøre Aarhus Motion glade igen igen igen. 
 
Vores tjanser i 2022: 
 
Søndag 6. marts: Vinterløb Hermans (Tivoli Friheden) - 10 officials 
Onsdag 6. april: Vinterløb Moesgaard Strand - 10 officials 
??? (dato i april): Pakning af numre til Ree Park - 4 officials 
Lørdag 11. juni: name it Børneløbet - 10 officials 
??? (dato i august): Pakning af numre til DHL-Stafetten - 10 officials 
Mandag 15. august: DHL-Stafetten (kl. 9-15, opstilling) - 3 officials 
Tirsdag 16. august: DHL-Stafetten (mødetid ca. kl. 16) - 10 officials 
Onsdag 17. august: DHL-Stafetten (mødetid ca. kl. 16) - 10 officials 
Torsdag 18. august: DHL-Stafetten (mødetid ca. kl. 16) - 10 officials 
Søndag 18. september: Carl Ras MTB Challenge (vejvisning, depot) - 20 officials  
Søndag 2. oktober: Moesgaard Trail Run - 8 officials  
 
Om officialordningen: Som modydelse for de mange løb, vi tilbyder gratis eller med tilskud, beder vi alle 
deltagende medlemmer om at være official mindst én gang om året (meget gerne flere, men ikke noget krav 
i skrivende stund). Andre, der har lyst til at give en hånd og hjælpe klubkassen, er selvfølgelig også meget 
velkomne til at byde ind. Bestyrelse og Motionsudvalg er undtaget fra ordningen, men velkomne på lige fod 
med alle andre. 
Officialtjanserne kan være opstilling af løbsområde, vejvisning på løbsplads, vejvisning til løb, væskedepot, 
bagageopbevaring, pakning af løbsnumre o.a. - der bliver ikke stillet urimelige krav, da alle ved, at det er 
almindelige mennesker, som hjælper til. De allerfleste melder tilbage, at det er sjovt at prøve at stå "på den 
anden side" til et løb. En tjans kan tage fra 2½ til 6 timer, men ca. 3 timer er det mest normale. Der hører 
som udgangspunkt forplejning med (sandwich og vand). 
Aarhus Motion er rigtig glade for vores hjælp, og det er faktisk til vores fordel, at mange af vores 
medlemmer er af moden alder, da vi har tendens til at udvise en del mere ansvarlighed end nogle af de andre 
foreninger, de entrerer med. 
Officialordningen er med til at hjælpe klubkassen, så vi kan blive ved med at tilbyde masser af fordele til 
vores medlemmer - vi har i flere år ligget over 40.000 kr. i indtjening på dette område. 
Tjanserne er som udgangspunkt tiltænkt personer over 18 år, men i mange tilfælde kan modne og ansvarlige 
teenagere også hjælpe til. 
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I forbindelse med tjanserne bliver man bedt om at oplyse telefonnummer - dette bliver videresendt til 
Aarhus Motion og oplyst til de øvrige BMI-officials til den pågældende tjans. Dette accepterer man ved sit 
tilsagn. 
Ønsker man ikke at indgå i officialordningen, betaler man fuld pris for de løb, man deltager i. 
VIGTIGT: Hvis man (uanset årsag) ikke er i stand til at tage den tjans, man har tilmeldt sig, står man som 
udgangspunkt selv for at finde en afløser (i eller uden for klubben). Jeg har mange andre administrative 
funktioner i denne forbindelse og vil helst ikke bruge tid på at skulle finde afløsere. 
 
Jeg håber, vi kan opleve samme gode og brede opbakning omkring officialordningen som de tidligere år, og 
jeg glæder mig til en strøm af tilbagemeldinger og tilsagn! 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


