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Nisseløb den 22. november er aflyst 

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets nisseløb den 22. november 2020 pga. Covid19.  
Da der ikke er tilmelding til dette løb, kan vi få problemer med at overholde forsamlingsforbudet. 
Det var en enig bestyrelse, som mener, det skal være sjovt og risikofrit at køre nisseløb – MEN håber 
at kunne arrangere nisseløbet igen i 2021. 
 

Klubaften fredag den 18. september mødes vi atter til en hyggelig bowling/klubaften 

på Restaurant Isværket, Lemvig Bowling, Havnen 62, Lemvig 
Vi mødes kl. 19.30 og får det sidste sladder byttet.  
Der er bestilt 2 baner fra kl. 20.00 til 21.00.  Alle er velkomne, men hvis vi evt. skal spise sammen 
inden bowling, er vi nødt til at bestille bord på forhånd for at være sikre på plads. 
Tilmelding til spisning nødvendigt senest søndag den 13. september ved at ringe eller sende en sms 
til Kisse på 24 41 99 28. 
 

Sæt X i kalenderen lørdag den 3. oktober 2020, hvor LOMS skal hjælpe med at 

afvikle en rallyprøve til Ikast Motor Klubs Rally Naturens Rige. Ring gerne til Herluf på 2250 9017, 
hvis du allerede nu ved, du kan hjælpe. 
 

Historisk P-løb lørdag den 24. oktober 2020 afvikles med start fra Lemtorpskolen i 

Lemvig, hvor der også er pause og mål. Løbet er næsten klar, men har du tid og lyst til at hjælpe på 
dagen, så ring endelig til Herluf på 2250 9017.  
Se mere om løbet på www.loms.dk 
 
 

Rettelser til klubmesterskabet 2020 – bestyrelsen har besluttet at tilføje 2 andre løb til 

Klubmesterskabet i 2020, da Mads Kjærs Mindeløb og løbet i Randers den 19. september er aflyst. 
Så Herregårdsløbet i MNJ den 31. oktober samt Smederally i KOM den 8. november bliver tællende 
til klubmesterskabet i stedet for. 

 

Bestyrelsen 2020: 

Formand:  Bo Damgaard, Rombyvej 6, 7620 Lemvig  2332 4590 

Næstformand:  Brian N. Nielsen, Kærvej 11, 7650 Bøvlingbjerg  4011 1066  

Kasserer:  Kirsten Laursen, Frejasvej 89, 7620 Lemvig     2441 9928  

Sekretær:  Thomas Hvid Sørensen, Adelgade 23 A, Lihme, 7860 Spøttrup   2012 4133  

Bestyrelsesmedlem: Ole Bøg-Jensen, Odinsvej 58, 7620 Lemvig     2325 5807 

  

 
Mød op til klubbens aktiviteter – tag gerne kæreste, nabo, svigermor, venner …. med.  

http://www.loms.dk/

