
Fra:                                  bmi motionsudvalget< bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt:                             12. januar 2017 09:00
Til:                                   BMI Motionsudvalget
Emne:                              Næste officielle løb

Hej alle

Vi er jo i fuld gang med løbeåret, hvor første officielle motionsløb med BMI-deltagelse allerede er 
blevet afviklet - Hylke Nytårsløb. Det er en del af løbsserien Vintercup Skanderborg, og næste løb 
i den serie er De Tre Søer, der bliver afholdt søndag 22/1 kl. 11 med start fra Birkevej i 
Skanderborg. Distancerne er 4,8 og 8,4 km - det er kun den lange distance, der tæller med i den 
samlede Vintercup, men det skal jo ikke afholde nogen fra at deltage.

Løbet er fuldstændig gratis, hvis man deltager i officialordningen og løber iført klubtrøje. Sidste 
tilmelding til dette løb er fredag 20. januar kl. 12 - ved at skrive til Thomas på 
tsr@textminded.com med angivelse af navn, distance og fødselsdato, hvis man ikke har været med 
før.

Husk også, at der er løb langt søndag 15/1 kl. 10 med start fra Egelund. Ruter på 12, 18 og 22 km - 
der er ikke tilmelding - bare mød op. Meget gerne i klubtrøje, så de indbudte løbere fra 
Skanderborg, Hammel, Tranbjerg og Odder kan se vores flotte klubtrøjer!

Vinterløbene (tidl. DuPont løbene) starter 29/1 fra SCC - se tidligere udsendt mail. Tilmeldingen 
er også i fuld gang til denne løbsserie.

Vi kan også løfte sløret for, at vi igen i år deltager i The Street Coffee Run, som i år afvikles 3. 
juni. Man kan vælge mellem 6, 16 og 21 km, og efter løbet er der øl, vand, grillpølser og gin/tonic. 
Man kan allerede nu tilmelde sig dette løb på samme måde som ovenstående. Det er gratis under 
samme forudsætninger som nævnt. Bemærk, at dette er ugen før Bestseller Aarhus City 
Halvmaraton, hvis man skal planlægge sine løb - til BACH er der også tilmelding i gang (100 kr. i 
brugerbetaling).

Der kommer MANGE flere løb, så Motionsudvalget vender tilbage med flere tilbud inden længe.

Mange hilsener - Motionsudvalget
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