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Dagene bliver længere og vi kan snart løbe i dagslys på hverdagsturene. 
Vi er blevet mange i gården, og det er skønt at se den store interesse, der er for at løbe i flok. 

Lørdagsfrokost. 

Vi gentager succesen med spisning efter løbeturen. Næste gang er på lørdag, den 4. februar og med 
samme koncept som sidst. 
Der bliver købt brød og pålæg, som klubben betaler. Øl og vand for egen regning. 
HUSK – når vi hjælper hinanden med de praktiske opgaver, får vi hurtigt ryddet op og snakket med nogle 

klubkammerater. Velbekomme. 

Løbeskolen. 
Hold op for en succes. Der er kæmpe tilslutning, og med ca. 150 deltagere kan vi kun være tilfredse. 
Husk at hjælpe de nye i klubben til at føle sig ”hjemme”. Fortæl om de gode ting vi har, og hvad du får ud af 

medlemsskabet i Kolding Motion. 

Aktiviteter på vej. 
Glæd jer til et spændende forår. Vi arbejder på en lørdag med løbespecialisten Claus Hechmann. 
Det bliver i Seest, hvor vi skal bruge løbebanen. 
Der arbejdes også på arrangementer med sportsbutikker, så vi kan udvide mængden af grej til vores 
løbeture. 

Kolding Half. 
Igen en succes. Mere end 100 har allerede nu tilmeldt sig arrangementet. Det bliver en dag, hvor du både 
bliver udfordret sportsligt og kan hygge med klubkammeraterne. Der er udsendt mail om, hvordan du 
deltager og evt. får startgebyr refunderet, hvis du allerede er tilmeldt. 

Klubtøj. 
Vi arbejder på at etablere en indkøbsportal hos en lokal leverandør. Så kan du året rundt forsyne dig med, 
hvad du mangler til løbeturene. 
Der vil være både vores kendte løbejakke, singlet med logo, og andre lækre produkter. 

Generalforsamling den 27-2. 
Om få uger mødes vi til årets generalforsamling i klubhuset – indkaldelse kommer særskilt. 
Sæt kryds i din kalender. 
Der bliver ophængt en seddel i Siverummet, hvor du kan skrive dig på. Så vi ved hvor mange der ønsker lidt 

at spise, inden vi starter. 

  

Sportslig hilsen 
Bestyrelsen Kolding Motion. 

Jan Lundsgaard. 

 


