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Hej alle
Et af vores faste official-arrangementer hos Aarhus Motion er Carl Ras MTB Challenge (mountainbikeløb). I år har de valgt at
sætte os på et ekstra væskedepot ud over det normale, og samtidig skal de bruge folk til vejvisning. Ingen af delene er særligt
krævende, men vi skal gerne stille med 20 personer, og det har vi ikke endnu!!!
Det ville derfor være dejligt, hvis jeg kunne få tilsagn fra endnu flere, der gerne vil give en hånd som official søndag den 18.
september. Det vil være fra tidlig formiddag til midt eftermiddag - vi har ikke de specifikke tjanser endnu. Får vi tilstrækkeligt med
tilmeldte officials, kan vi måske endda halvere nogle af tjanserne, så de bliver lidt kortere.
Jeg minder igen om, at det er en forudsætning for at kunne deltage i de løb, vil tilbyder gratis eller med tilskud, at man indgår i
officialordningen mindst én gang om året - meget gerne flere. Det er også en forudsætning for, at vi kan blive ved at tilbyde tilskud
til mange løb, at alle bakker op omkring officialordningen. Vi har haft rigtig mange mennesker ude at løbe i år, og viser det sig for
vanskeligt at skaffe officials, må vi overveje flere obligatoriske tjanser, evt. afhængigt af løbsdeltagelse, dvs. mere end én tjans,
hvis man deltager i mange løb. Men indtil videre tror vi stadig på, at frivillighedens vej er bedst - og vores officials er virkelig
populære hos Aarhus Motion!
Så - hvis du har lyst til at give en hånd søndag 18/9 og dermed hjælpe klubkassen og klubbens flotte renommé, så skriv til mig på
thomas.rambusch@semantix.dk - de enkelte tjanser fordeler vi, når vi kommer tættere på.
Lad os vise, at vi kan samle en stor flok glade mennesker, der gerne tager nogle timer i frisk luft for at hjælpe byens største
løbsarrangøre!
God sommer - og på forhånd tak for jeres opbakning!
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator
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