Nyhedsbrev Marts 2020.03.27
Kære Havstryger
Verden er ikke som den plejer at være, og vi står med nye udfordringer alle sammen, om det er her i vores
løbeklub eller hjemme hos den enkelte, på vores arbejde, ja i hele Danmark og resten af verden. Det
indebærer at vi skal tage hensyn, opføre os anderledes end vi plejer, holde afstand og passe godt på
hinanden og os selv. Det kan vi godt og det gør vi.
For vores klub, har det betydet, at vi ikke ses lige nu, og ved ikke helt hvornår vi kan ses igen, men det skal
ikke forhindre os i at kunne kommunikere og informere bredt. Vi i bestyrelsen, havde et online møde over
Messenger i går, hvor vi fik snakket tingene igennem, og kom frem til at de ændringer der er for
nuværende, har vi ændret i vores løbskalender, så i der kan følge med i hvordan det lige nu, ser ud. Hvad
der videre kommer til at ske, kan vi ikke sige noget om, da vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, men
vi vil selvfølgelig holde jer opdateret løbende.
De ændringer der er lige nu, er Fyr løbet som vi vælger at aflyse og ikke erstatte med et ny løb, da det er
vores vurdering at der vil komme rigtig mange arrangementer når vi igen kan få lov at mødet på tværs.
Vores begynder hold skal have en ny chance og vi har valgt at satte en ny dato for opstart og det bliver
mandag d. 17.08- 2020 kl. 17.00 oppe fra Munch i Tornby. Allan ser frem til at komme i gang med at træne
holdet. Mere info. til holdet kommer senere.
Vores Havstrygerløb har vi valgt at flytte til lørdag d. 17.10-2020. Karl Erik er tovholder på arrangementet
og der vi løbende komme info. om løbet. Tilmelding/afmelding for dem som har meldt sig til og ikke har
mulighed for at deltage til efteråret.
Vores forårskollektion, vil der blive mulighed for at bestille, men det er ikke muligt at prøve tøjet inden. Vi
vurderer, at de fleste af vores medlemmer kender til vores mærke som er FUSION og derved kender str.
Karl Erik sender information og bestillingslister ud snarest.

Ellers er der bare at sige rigtig god weekend til alle. Løb nogle
skønne ture i det gode vejr, hold fast i træningen og støt og
motiver hinanden. Med de mediemuligheder der er
tilgængelige, har vi rig mulighed for at holde kontakten.
Vi glæder os rigtig meget til vi ses igen.

Følg med på Facebook og vores hjemmeside www.Havstrygerne.dk
Har i spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Havstrygerne
Annika Jacobsen

