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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 27. april 2022 15:40
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Ny officialtjans - heppere til BACH 12/6 - især for teenagere (og et par voksne)

Hej alle

Nu er chancen der for dem, som endnu ikke har taget en officialtjans - og så har I mulighed for at få jeres
teenagere til at hjælpe til med at tjene en skilling ind til den klub, vi alle elsker så højt!

Aarhus Motion har brug for en flok på 10-15 personer til at bemande et heppespot et sted langs ruten til
BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton (BACH), søndag 12. juni. Tjansen varer fra ca. 9.00 til sidste
løber har passeret (14-14.30) - og det er bare et spørgsmål om at have højt humør og råbe energi ind i de
passerende løbere, hvoraf mindst 27 er fra BMI Løb & Motion. En af de helt nemme tjanser, lyder det til.
Der er forplejning på posten i form af (formodentlig) en sandwich og vand.

De vil gerne have unge mennesker, men også et par voksne til at lige at holde styr på flokken - så hvis du
har en teenager derhjemme, som alligevel bare skulle ligge på sofaen den dag, så var her en oplagt mulighed
for at få frisk luft, sol i ansigtet, stemning i kroppen og gang i stemmebåndet - og hjælpe klubben ved
samme lejlighed.

Har du lyst til at hjælpe til - eller har dit unge menneske - så skriv til Thomas på
thomas.rambusch@semantix.dk med navn og telefonnummer på personen/-erne, der giver en hånd denne
dag. Skriv gerne hurtigst muligt, så vi kan melde positivt tilbage til Aarhus Motion, der har givet os denne
mulighed før alle andre, fordi de er virkelig glade for vores officials.

Husk, at deltagelse i klubbetalte eller -støttede events forudsætter, at man indgår i officialordningen. Så har
du ikke meldt dig til en tjans endnu i år, er her altså chancen - og med denne tjans i kalenderen kan din
teenager også deltage i løb i år, så det er totalt win-win-win-win!!!!

Jeg håber at høre fra en stor gruppe begejstrede nye officials - mange hilsener - Thomas Wollesen
Rambusch, officialkoordinator


