
Nyt fra DIN løbeklub Kolding Motion 

 

Kære KM´er.    marts 2022.  

Foråret er godt på vej, og vi igen fået dagslys til vores hverdagsture hele vejen – skønt.  

Vi glæder os over, at så mange af jer har købt og bestilt tøjpakken. Det giver en dejlig følelse af fællesskab, når vi 

bevæger os rundt i samme farver. Og glæd jer – næste leverance forventes i uge 11. Alle, der har bestilt tøj eller 

venter på en bytter, får besked når vi har tøjet klar. 

Bestyrelsens konstituering og opgavefordeling. 

Vi har været samlet og formet grundlaget for det kommende års arbejde i bestyrelsen og Kolding Motion.  

Vores to suppleanter Charlotte og Camilla er en aktiv del af bestyrelsesteamet, som løser masser af opgaver; til gavn 

og glæde for jer og Kolding Motion. Vi har valgt Heine Worm som næstformand og Gitte Grønbæk som sekretær.  

 

Bemanding i vores udvalg. 

Løbsudvalg. H. C. Jørgensen, Linda Rasmussen og bestyrelsesrepræsentant Heine Worm. 

Temaudvalg. Heidi Gulddahl, Marianne Rødtness, Malene Holmegaard Nystrup, Torben Jespersen og 

bestyrelsesrepræsentant Jette Larsen. 

Festudvalg. Charlotte Christensen, Camilla Hansen og bestyrelsesrepræsentant Simone Hammond. 

 

Låsevagt. 

Vi har brug et par friske M/K´ere til at være med i opgaven som låsevagt. Der er for øjeblikket 8 i gruppen.  

Som udgangspunkt er du ansvarlig for at åbne omklædningsrummene en halv time før træning i en uge ad gangen. 

Låsegruppen er god til at bytte åbnedage, når de hver især har behov for det. 

 

Kommer du regelmæssigt på Bøgelund, er det en god måde at deltage i klubbens dagligdag på. 

Tag fat i Heine Worm - 6120 3007; så kan han fortælle mere om opgaven.  

 

Royal Run. 

Arbejdet med at planlægge afviklingen af Royal Run i Kolding skrider roligt fremad. Det er dejligt, at I er begyndt at 

melde jer som hjælpere. Vi har stadig masser af opgaver, der skal løses, så flere KM´ere er velkomne. 

Træning til Royal Run. 

Vi har sat skibet i søen til et fireugers træningsforløb. Vores træneransvarlige er i gang med at få sat opgaven på 

skinner, og vi tager fat i både tidligere og nuværende trænere. Er der nogen af jer medlemmer, som er friske på at 

være med til at løse opgaven, så tag fat i Jette Larsen – 2917 4061. 

 

Væske på lørdagsturen. 

Væske om lørdagen – kan DU undvære det? Vi er overbevist om, at der mange som nyder godt af depoterne, når de 

er sat ud. Opgaven kræver 1-2 timer, inklusiv optankning af væskedunke og rengøring bagefter. Du får en grundig 

introduktion og svar på spørgsmål, der dukker op undervejs. Tag fat i Charlotte – 2063 1402. 

 

Arbejdsdag på Bøgelund. 

Vi trænger til at få givet både Siverummet, bord-bænke sæt og vores hjørne i stalden en forårsrengøring. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 7. maj. Du vil få mere at vide, når vi kommer tættere på dagen. 

Der vil helt sikkert være sved på panden, grin og sjov, lidt godt til ganen og masser af KM-fællesskab. 

 

Sportslig hilsen - Bestyrelsen Kolding Motion. Jan Lundsgaard. 


