Nyhedsbrev OK Syd december 2021
Hej alle,
Sæsonen er slut for de store løb og vi er godt i gang med vintertræningen. Vi sluttede sæsonen fint med at blive en sikker nr. 2 i 2. division.
Tak til alle, som deltog i en eller flere matcher i 2021!

Der er kommer snart en ny terminsliste, se hjemmesiden og meld
hurtigt tilbage hvis I er forhindret.
Vedlagt er også en indbydelse til Generalforsamling 2021, som holdes
lørdag 15. januar 2022 i Ahlmannsparken kl 15:00. Samme weekend
er der lang weekend, så man kan selv tilpasse sit løb i forhold til Generalforsamlingen.
Husk også at melde jer til Sydkredsens
Vintertræning for voksne, da her vil det
mulighed for at blive undervist i forskellige
teknikker. Første gang er i Søgaard og vi
har i bestyrelsen valgt at klubben betaler
for tilmelding. Tilmelding i o-service eller til Hanne.
Desuden er der snart Julesprint i Aabenraa og her er der mulighed for
at løbe på de nye sprintkort fra WRE løbet i oktober. Igen tilmelding i
o-service eller til Hanne.
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Vi har i bestyrelsen vendt forslaget om
store poster og nummer på posterne til
træningsløb. Vi er enige om at nummer
på posterne vil hjælpe nye løbere, som
selv er i skoven for første gang. Vi opdaterer banelægger instruktionen og vil
vise vores forslag til et nemt nummer system på Generalforsamlingen. Vi vil stadig beholde de små poster, da
de er mest praktisk at håndtere, men husk at hænge dem tydeligt i
skoven.
Vi har fastlagt to klubaftener i løbet af vinteren, som er disse datoer og
temaer:
• Onsdag 26 januar kl. 18:30 – 20:30 med tema Banelægning.
• Onsdag 23 februar kl. 18:30 – 20:30 med tema Kort tegning og vejvalg.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og vi vender tilbage med mere info.
Trekantklubberne til WOC i sprint næste år spørger om hjælp i forbindelse med WOC og fortræning til WOC. De har behov for at udvide
hjælperskaren, og med samtidig har klubben mulighed for at tjene en
lille skilling på det. Se vedhæftede.
Meld tilbage hvis det I har interesse senest 1. februar og klubben laver
en samlet tilmelding.
Side 2 af 3

Til sidst vil nævne at Johnni Perschke har overtaget PR, Facebook,
sponsor kontakt og hjælp til rekruttering fra Finn Hove. Det er vi
glade for at Johnni kommer med stor erfaring og gåpåmod. Det kommer nye initiativer, men husk på at vi er alle med til at rekrutterer og
fastholde medlemmer til vores klub!
Tak til Finn for det store arbejder igennem årene.
Glædelig Jul

Pbv.
John
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