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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 8. november 2022 16:41
Til: bmi motionsudvalget
Emne: Officialtjanser for 2023!!!

Hej alle

Beklager den voldsomme storm af mails i øjeblikket, men der sker bare en masse på flere fronter, og jeg
prøver at formidle så meget som muligt til vores medlemmer. Og i år er Aarhus Motion og Århus Firma
Sport i god tid med deres ønsker til officialtjanser, så der er alle muligheder for at få sig meldt på en tjans,
man gerne vil have.

For god ordens skyld gentager jeg lige princippet om officialordningen, som er en væsentlig del af
grundlaget for at kunne tilbyde mange gratis og/eller tilskudsberettigede løb. For at kunne benytte sig af
disse billige løb forpligter voksne medlemmer (undtaget medlemmer af Bestyrelsen og Motionsudvalget)
sig til mindst én gang om året (men gerne flere) at udføre en officialtjans. Det vil typisk være vejvisning,
klargøring eller væskedepot, andre gange pakning af kuverter. Man bliver ikke sat til opgaver, man ikke kan
overskue, der er grundig instruktion, og der følger som regel forplejning med til tjansen. En tjans kan have
varierende varighed - ofte 3-5 timer - og det er en fremragende mulighed for at se, hvordan et løb fungerer
"fra den anden side", og til at møde og se en masse glade mennesker. De allerfleste tilbagemeldinger går på,
at det var en sjov oplevelse!

I øvrigt vil der - i lighed med i år - være en præmie til de(m), der har taget flest officialtjanser i løbet af året.

Ændringer fra sidste år: Til 2023 har vi fået Vinterløbet Ceres Park og Vinterløbet Eskelund med på vores
oversigt. Samtidig er Børneløbet (som er yderst populært) udvidet til 15 personer. Til gengæld bortfalder
MTB Challenge, da de holder pause næste år. Til pakning af kuverter til Ree Park og DHL har vi endnu
ikke fået datoer, så det er farligt kun at tilmelde sig dem, hvis det rammer en dato, man ikke kan (så kan der
være udsolgt andre steder).

Den samlede oversigt ser dermed ud som herunder (bemærk tilføjelse før billedet) - jeg har medtaget de
ting, jeg kender til, men der kan sagtens dukke mere op undervejs. Det er dog en god ide at booke sig ind på
en tjans med det samme - så kan vi melde os klar til arrangørerne, og HUSK nu at skrive det i jeres egen
kalender også!!!
VIGTIGT: Hvis man bliver forhindret i at udføre en tjans, man har skrevet sig op til, skal man SELV sørge
for en afløser - det kan være en person fra klubben eller en udenforstående, men pengene for tjansen
tilfalder naturligvis klubben.
Man må gerne tage en tjans for andre, hvis f.eks. partneren ikke ønsker at indgå i officialordningen, men
gerne vil billigt med til løb.
Tjanserne tildeles efter først-til-mølle-princippet, så vent ikke for længe - nogle tjanser er "udsolgt" meget
hurtigt!

Ud over tjanserne herunder har vi også brug for masser af hænder til ALT for Damernes Kvindeløb søndag
18/6 (vejvisning) og evt. også lørdag 17/6 (klargøring). Så tag gerne en ekstra tjans med og få dén
oplevelse.
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Hvis du har lyst til en eller flere af disse tjanser, eller hvis du har spørgsmål til officialordningen, bedes du
skrive til mig (Thomas) på thomas.rambusch@semantix.dk - du er som nævnt meget velkommen til at tage
flere tjanser, hvis du har lyst.

Jeg håber, vi kan få puslespillet til at gå op igen i 2023, og at alle hjælper med til at støtte op om dette
initiativ, som er en kæmpe gevinst for klubkassen.

Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator


