
Nyt fra DIN løbeklub Kolding Motion 

  

Kære KM´er.    December 2021.  

Nytårsløb 1. januar. 

Der bliver holdt fast i traditionen med fælles løbetur klokken 11.  

Det sker i ”nytårstempo” rundt om Marielundsøen og med hygge i klublokalet bagefter.  

Karen Phil har hvisket os i øret, at hun har champagne og kransekage med til dem, der følger trop. 

 

I er også velkomne til at løbe den ”almindelige” lørdagstur på ruteplanen. Der er ikke udsat væske. 

 

Der bliver ikke låst op på Bøgelund. Der er ”selvbetjening”, med nøglen på det sædvanlige sted.  

Læg den venligst tilbage, når sidste M/K forlader Bøgelund. Så checker låsevagten og henter nøglen senere på dagen. 

 

Royal Run 2022 i Kolding. 

Kolding Motion er inviteret til at være med til afviklingen af næste års store motionsevent i byen.  

Der bliver masser af opgaver at løse, og planen er at det sker i samarbejde med Kolding KFUM, som også er indbudt. 

Vi har to personer i arbejdsgruppen, som varetager vores synspunkter, og er bindeleddet mellem klubben og Royal 

Run-gruppen. Vi får helt sikkert brug for, at mange af jer deltager i afviklingen med løsning af praktiske opgaver. Det 

vil der blive informeret om, når vi kommer længere frem i planlægningen af arrangementet. 

 

Væske på lørdagsturene sættes på pause. 

Der bliver ikke udsat væske på lørdagsturen i 1. kvartal 2022. Dels er der få klubkammerater, som har meldt sig til 

opgaven med væsketjansen. Og dels er Coronasituationen under udvikling i negativ retning.  

Vi tager en vurdering i bestyrelsen, når vi kommer et par måneder ind i 2022, og så vil I høre hvad vi beslutter. 

I sidste ende er det jer medlemmer, der bestemmer om vi skal fortsætte med at have væske på de lange ture.  

Det kræver kun, at der er opbakning til at sætte det ud om lørdagen. 

 

Rengøring af klublokalet. 

Der har gennem en periode været snavset i klublokalet. Det viser sig, at Kolding Kommune har sparet rengøringen i 

lokalerne. Flere fra bestyrelsen og andre medlemmer har adskillige gange svunget kost og spand, men det er ikke en 

holdbar situation. Vi arbejder på en løsning med rengøring en gang om måneden; betalt af Kolding Motion.  

 

De medlemmer, der benytter lokalerne, bedes tørre bordene af efter brug – på forhånd tak. 

 

 

Løbeskolen starter mandag den 10. januar. 

Vores trænere er klar til en ny omgang med elever i Løbeskolen.  

Der bliver følgende hold: 5 km, 10 km, ½-marathon og marathon.  

Der kommer information på vores hjemme- og FaceBook-side samt i medierne. 

 

I ønskes alle et godt og løberigt nytår. 

Sportslig hilsen 

Bestyrelsen Kolding Motion. 

Jan Lundsgaard. 


