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Til:                                   BMI Motionsudvalget
Emne:                              Ree Park Safari Run 6/5 - flere pladser

Hej alle

På grund af den store søgning blev de 2.500 pladser til løbet meget hurtigt udsolgt, men 
arrangørerne åbner nu for salg af 250 ekstra billetter på onsdag kl. 12. Vi har indtil videre fem 
BMI-løbere på kortet, og de kan nu få selskab!

Løbet afholdes i Ree Park lørdag 6/5 (tidligere var dette samme weekend som Wings for Life, 
men dette løb er nu blevet aflyst, til gengæld ligger Odder Halvmaraton samme dag) - se mere om 
løbet her: http://www.aarhusmotion.dk/event/reepark/praktisk-info#indhold

Distancerne er 3, 5 og 10 km - og der er også mulighed for tilskuere til at komme med til nedsat 
pris (se link ovenfor). 

I år har Motionsudvalget flyttet fokus til EMACS i juli/august, og det betyder, at der er en 
brugerbetaling til dette løb på 100 kr. (nærmere om betaling tilgår ved tilmelding). Der vil heller 
ikke være tilskud til grillbuffeten i år. Til gengæld får man for deltagelsesgebyret en flot T-shirt til 
evigt eje og minde om dagen (men løber naturligvis i klubtrøjen).

Deltagelse kræver som altid, at man indgår i klubbens officialordning og som sagt løber i klubtrøje 
- i modsat fald bedes man betale den fulde pris for tilmeldingen, også ved afbud eller manglende 
start uden afløser.

Hvis man vil med til dette spændende løb, hvor man løber mellem de vilde dyr og får set meget af 
parken, inden man med sit nummer har gratis adgang resten af dagen (parken er lukket for øvrige 
gæster), skal man senest i morgen, 14/2, skrive til Thomas på tsr@textminded.com med angivelse 
af navn, distance, T-shirtstørrelse og fødselsdato (hvis disse ikke allerede er kendt).

Motionsudvalget håber, at endnu flere friske og dyreglade BMI'ere vil benytte sig af denne 
lejlighed!

Mvh. Motionsudvalget
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