
Nyt fra DIN løbeklub Kolding Motion 

  

Kære KM´er.    September 2021.  

Fest i haven blev en succes. 

Tusind tak for jeres store opbakning til Jørgens Fordelsløb, samt grill og hygge i haven bagefter i lørdags. 

Det er hele indsatsen værd, når I bakker op og ikke mindst går aktivt ”til stålet”. 

Både med løb, kniv og gaffel og væskedepotet. 

Jeg beklager min sene ankomst, men nåede heldigvis en god og kold fadøl og ikke mindst et par timers snak med 

mange af jer. 

En stor tak til vores festudvalg og Simone fra bestyrelsen. Uden jeres indsats var det ikke lykkedes. 

 

Klar til årets KM-julefrokost? 

Nu venter den næste store festlige begivenhed på, at I nok engang er klar til at trække i festtøjet. 

Lørdag den 20. november skal I sætte kryds i jeres kalender, hvis I vil med til årets KM-julefrokost. 

Den bliver afholdt i Parkhallen på Fynsvej i Kolding.  

Mere information og tilmelding kommer, når vi nærmer os de mørke timer. 

 

Væske på lørdagsturen. 

Vores to flittige bestyrelsessuppleanter Charlotte og Jette, er i fuld gang med at engagere frivillige til væsketjansen 

for resten af året. Der er allerede en del navne på listen, som hænger i Siverummet.  

Så når du kommer og løber fra Bøgelund, så kig på listen og se om du har tid, hvor vi mangler en kurér.  

Væske på lørdagsturen kommer ud, når der er friske fyre og piger, der er klar til at tage en tur for holdet. 

 

Løbeskolen. 

Vi har god tilslutning til Løbeskolen med både nye og kendte ansigter på de forskellige distancer. 

Vi har alle en opgave med, at hjælpe de helt nye i klubben med at finde sig til rette, og få vores gode værdier og 

måder at gøre tingene på fortalt videre. 

 

God løbetur til jer alle. 

Sportslig hilsen 

Bestyrelsen Kolding Motion. 

Jan Lundsgaard. 


