Nyt fra Aktivitetsudvalget ved sæsonopstart 2022

OPSTART søndag d. 27. marts kl. 10:00 fra Snejbjerg Hallen.
Efter træningen er der suppe og drikkevarer i restauranten for alle 😊
Træning i 2022:
Som tidligere år er træningen fortsat onsdage med kaptajner på alle hold (A-E)
I marts og april starter træningen kl. 18:00, fra 1. maj til 31. august er det kl. 18:30.
Derudover træning om søndagen kl. 10:00 (kaptajn findes på dagen)
Ligeledes træning om mandagen kl. 18.00, fra 1. maj til 31. august er det kl. 18:30
Rute, kaptajn og evt. holdinddeling findes på dagen.
Mandagstræning skal være tilrettelagt således at alle kan være med.
Sving/Teknik kursus onsdag d. 27. april:
Onsdag d. 27. april deltager alle hold i Sving/teknik kursus. Afgang fra Snejbjerg hallen kl. 18 mod MCH
(ungskuepladsen).
Det sociale:
Der vil om onsdagen være mulighed for en kop kaffe/te i cafeteriet efter træningen (klubben betaler).
Undtaget de aftener hvor vi har andet program. Ingen kaffe onsdag d. 13/4 og 29/6, da hallen er lukket
disse datoer.
Ligeledes har vi igen ”privat have” efter træning med en gratis øl/sodavand. Før sommerferien er det
således:
Onsdag d. 18. maj hos Bodil og Mogens Rinder
Onsdag d. 22. juni hos Inge og Claus Hjøllund
Husk også vores grill-aften efter træning onsdag d. 1. juni 😊
”Lang tur” søndag d. 12. juni:
I 2022 har vi planlagt langturen som et ”stjerneløb” dog ikke som løb, men som tur. Således kan alle hold
deltage på hvert deres niveau.
Vi har planlagt turen med start fra Snejbjerg Hallen med 5 grene på ca. 20 - 25km, således man kan køre 1,
2 eller 3 grene, alt efter niveau og ønske, inden frokost.
Derved kan vi alle mødes til frokost ved hallen, dog måske lidt forskudt, men muligheden er der.
Samtidig ”sparer” vi også at skulle afsted i bilen til et eller andet sted, ligesom man kan slutte tidligere, hvis
man skal noget andet, inden turen er gennemført.
Der kommer selvfølgelig mere info om denne dag senere på foråret.

