FK Odsherred Løberne

Nyhedsbrev

SEPTEMBER 2016

Så er vi kommet godt ind i efteråret og vi har stadig fint løbevejr.
Odsherredstafetten er vel overstået, og der blev ydet en stor indsats fra alle
hjælpere, uden jeres hjælp ville vi ikke kunne gennemfører løbet, så der skal
lyde en stor tak til jer alle.
I weekenden der kommer afvikles Høstløbet i Asnæs af LMK Asnæs og det
er stadig muligt at tilmelde sig online indtil den 14. september 2016 på
https://app.lap.io/event/2016-hoestloebet
På søndag løbes Copenhagen Half Marathon og der er p.t. 12 løbere fra FK
Odsherred Løberne tilmeldt, og skal i ikke lige forbi København på søndag
kan i downloade en APP (http://www.cphhalf.dk/) og følge med i løbet.

Sandflugtsøbet
Næste større arrangement bliver Sandflugtsløbet den 29.oktober 2016, der er
allerede over 100 tilmeldt, så hvis i vil sikre jer en plads så gå ind på
https://app.lap.io/event/2016-sandflugtsloebet og tilmeld jer.
Hvis i hellere vil være hjælpere til løbet så gå ind på http://fkloberne.klubmodul.dk/cms/EventOverview.aspx og tilmeld jer, vi mangler hjælpere til både
pakning og på dagen.
Oktoberfest/Sejrsmiddag
I år afholdes der ikke sejrsmiddag, men vi deltager i stedet i Oktoberfesten i
Nordgårdshallen
Tilmelding til Oktoberfesten sker på http://www.xn--oktoberfest-nykbing97b.dk/
I sørger selv for tilmelding til Oktoberfesten
Vi sørger for samlet bordreservation så vi sidder samlet, for at vide hvor
mange vi blive skal i reservere bord her.
http://fkloberne.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx,
Denne er ikke en tilmelding til festen, men kun til bordreservation
DGI Crossløb
Der bliver i år mulighed for at få rabat på DGI crossløb, der afvikles henover
vinteren.
1. afd.: Lørdag d. 12. november 2016 i Hedeland, Hedehusene
2. afd.: Lørdag d. 3. december 2016 på DHS Avnstrup Skov, Hvalsø
3. afd.: Lørdag d. 7. januar 2017 i Anneberg Skov, Nykøbing Sj.
4. afd.: Lørdag d. 4. februar 2017 ved Kattrup Gods, Jyderup
Foreningspriserne er (som sidste år):
Kr. 150,- for alle 4 afdelinger
Kr. 50,- pr. afdeling
Kr. 100,- pr. eftertilmelding på dagen
Rabatkoden står i den mail i lige har fået
Husk at tilmelde jer med klub navn: FK Odsherred Løberne
Der er kun 800 pladser, så i skal ikke vente for længe.
Se mere på http://www.dgi.dk/loeb/loeb/arrangementer/crossloeb/crossloeb201617-midt-og-vestsjaelland

Opdatering af kortoplysninger
Vores klubmodul vil her i september blive opdateret med en ny leverandør af
betalingsmodulet, det betyder at i alle skal ind og opdaterer jeres
kortoplysninger igen, i vil få en mail direkte fra Klubmodul med yderligere
information og vejledning.
Kalender.
17-09-2016
18-09-2016
05-10-2016
09-10-2016
25-10-2016
29-10-2016

Høstløbet Asnæs
Copenhagen Half
Møde i Løbsudvalget
Eremitageløbet
Pakning af startnumre
Sandflugtsløbet

