Nyhedsbrev juli 21 - JLK

Så er det ved at være sommerferietid, og i den forbindelse fik vi sagt god ferie til hinanden ved grill arrangementet
mandag d. 28. juni. En hyggelig aften med rigtig god mad fra Kvickly Slagteren – 67 var tilmeldt
Husk dog på at vi løber hele sommeren fra Spraglehøj – ja det gør vi faktisk alle årets uger.
Vi er godt i gang igen efter et noget hæsblæsende år, og I har holdt ved, og vi er igen, med fulde hold at finde på
vejene rundt i det ganske land. Det er bare super.
Det at der blev lukket mere op i hele DK gjorde også, at vi igen kunne lave nogle sociale arrangementer. Det blev til en
herlig tur i Boserup skov med morgenmad og hvad der tilhører lørdag d. 8. juni
D. 24. juni kom vores Tøjsponsor Løberen på besøg, så vi igen kunne shoppe lidt, og hente vores forudbestilte tøj.
Vores nytårskur fik vi endelig holdt i slutningen af maj, hvor klubben delte champagne og tapaskager ud. Bedre sent
end aldrig.
Vi fik også deltaget i Stafet for Livet slut maj. Ikke som vi plejer med telt i byparken, men man kunne løbe hjemme i
klubben og donere hvis man ville. Det blev til kr. 4.500
Og så fik vi endelig afholdt vores Generalforsamling, ikke i marts som ellers planlagt, men vi måtte helt hen i starten af
juni før det var muligt. Der er kommet tre nye medlemmer i bestyrelsen – Gitte Stjernø, Poul Vang og Anne-Mette
Heier. Og så har vi måtte sige tak for denne gang til Carsten Jørgensen, Kenni Hansen og Thorben Rasmussen, som selv
valgte at trække sig fra bestyrelsen, de er dog fortsat at finde i klubben.
Igen vil vi gerne gøre lidt reklame for vores udvalg som mangler flere hænder, så vi kan få stablet nogle flere gode og
sjove arrangementer på benene, få kontaktet nye eller nuværende sponsorer, få nybegyndere til klubben, eller bare få
nogle gode ideer.
Vi mangler især hænder til flgn. Udvalg: Festudvalget, aktivitetsudvalget, sponsorudvalget og
Begyndertrænerudvalget.
Men har du lyst til at være med i nogle af de andre udvalg, som vi også har, skal du også være velkommen her. Vi kan
altid bruge flere kræfter
kontakt evt. formanden.
Og så er vi godt i gang med at planlægge Jyllinge Løbet, som i år finder sted lørdag d. 21. august kl. 10.00. Vi har åbnet
for tilmeldingen, så spred også gerne budskabet til familien, vennerne, kollagerne eller bare dem i kender, så de kan
være med på en 5 eller 10 km tur gående eller løbende i skønne omgivelser. Se evt. opslag på FB.
Marathon løb har der ikke været meget af det sidste års tid, men nu er det altså blevet en realitet af der løbes CPH
Half Marathon søndag d. 19. september. Vi starter derfor Marathon træning op i start august, med 6/7 træninger,
men mere INFO følger.
Så er det kun at vente til efteråret, hvor vi igen vil forsøge at lave flere arrangementer både socialt og rent
motionsmæssigt. Her kan nævnes Eremitagen d. 10. oktober, hvor vi igen vil sørge for bus derind – nærmere info
kommer senere, flere hyggeaftener, og ikke at forglemme julefrokosten lørdag d. 13. november kl. 14.21 – sæt
allerede nu X i kalenderen. Ellers husk at følge med i kalenderen på hjemmesiden eller opslag på FB.
Må I alle få en herlig sommer med familien og JLK.
Skoene på og ud i det blå, det er det der skaber klubliv i JLK
Vi ses, mange hilsener Bestyrelsen.

