
Nyt fra DIN løbeklub Kolding Motion 

  

Kære KM´er.    December 2021.  

Vi er tæt på afslutningen af året 2021. Et år, hvor vi er blevet kastet rundt i karrusellen og meget har været 

anderledes, end vi er vant til. I har taget udfordringerne med oprejst pande; tak for det og den opbakning I hver især 

har givet os i udvalgene, trænergruppen og bestyrelsen. Det betyder meget for os, at vi får skabt de rammer og 

tilbud, I efterspørger som medlemmer. 

 

Corona og restriktioner er noget, vi ikke har indflydelse på. Det er en af årsagerne til, at der ikke blev afholdt gløgg 

og æbleskiver i år. Det har heller ikke været muligt at få nogle til at stå for arrangementet, og i bestyrelsen har vi ikke 

haft tiden til selv at afvikle det. Vi ser frem til, at vi får gang i vores udvalg og får restriktionerne væk i 2022. Så vi igen 

kan holde den gode tradition med julehygge for jer medlemmer. 

 

Vores tøjpakke er sat i produktion, og vi forventer at den bliver leveret i starten af 2022. Godt 100 medlemmer har 

bestilt pakken. Det bliver dejligt, at vi kommer til at få et fælles look, når vi står i det samme outfit.  

 

Kontingent for 2022 trækkes den 15/1 2022. Medlemmer, som har slettet deres kort, bliver betragtet som udmeldt. 

Medlemmer, som ikke har fornyet deres kort, bliver også betragtet som udmeldt i systemet. Begge grupper har fået 

besked og har mulighed for at fortsætte medlemsskabet. Giv endelig lyd til kasseren, hvis I er i tvivl; 20 82 92 02. 

 

Væskeudsætning på lørdagsturene kræver, at vi medlemmer melder os til opgaven en lørdag i løbet af det 

kommende år. Det er altid dejligt, at få både vand og energidrik undervejs på turene. Selv om du ikke løber hele 

lørdagsturen, kan du ofte komme forbi et af depoterne. Tænk på, at vi har en god tradition i Kolding Motion; vi gør 

noget for hinanden. I de uger, som ikke bliver besat, kommer der ikke væske på lørdagsturen. 

 

Generalforsamling i 2022 er planlagt til onsdag den 23. februar klokken 19. Sæt kryds i din kalender, for det er her, 

du kan få samlet op på året 2021, og give din mening om vores klub til kende. Vi kan risikere, at vi må aflyse hvis 

corona´en stadig spøger; det ser vi i det kommende år. 

En af opgaverne er medlemmer til vores udvalg. De har brug for nyt blod, så er du frisk på at lægge ruter, arrangere 

foredrag eller andet, eller trække i festtøjet og stå i spidsen, når vi skal hygge os, så giv os i bestyrelsen et praj. 

Den sociale vinkel er vigtig for vores forening, og aktiviteterne kommer ikke af sig selv. Du kan være med til at gøre 

en forskel for både dine klubkammerater og dig selv. 

 

Løbeskolen bliver afholdt med start i uge 2 - 2022. Igen kan corona´en spænde ben for os. Vi satser på, at verden 

ikke er imod os, og vi får startet løbehold, som kan samle deltagere. Du vil høre mere om det efter nytår. 

 

Royal Run kommer til Kolding og KM bliver en aktiv medspiller. Vi har valgt Lars Haarby og Kristina Schou Madsen til 

at varetage de opgaver, vi som klub påtager os. Du vil høre mere om, hvad du kan bidrage med, når vi kommer 

nærmere 2. pinsedag. 

 

Lørdagsbuffeten bliver desværre ikke til noget i foråret, med Corona´en og de restriktioner, det medfører.  

 



I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Sportslig hilsen fra Bestyrelsen Kolding Motion. 

Jan Lundsgaard. 


