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Kære medlemmer

Vi har allerede en del løb i pipeline, og pga. påsken kigger vi denne gang lidt frem. Se en liste over løb med tilmelding længere nede. 
Det næste endnu ikke annoncerede løb er Egå Engsø Rundt, der som altid afvikles 2. påskedag - i år mandag 17. april i Lystrup. Der er igen 5 og 10 km
at vælge imellem, og der er påskeæg til de første 100 gennemførende børn - der plejer at være nok. Der er også en buff til alle tilmeldte.
Læs mere om løbet her: 
http://aarhusfremad.com/egaa-engsoe-rundt-2017/

På grund af ferie omkring påske er sidste tilmelding til dette løb torsdag 6. april - som så ofte før til Thomas på tsr@textminded.com med angivelse af
navn, distance og fødselsdato, hvis man ikke har været tilmeldt før. 

Et andet løb, vi hellere må sat gang i tilmeldingen til, er Odder Halvmaraton 6. maj. Mange af jer var ude at prøveløbe ruten til Løb Langt i Odder for nylig,
men nu er chancen der for at prøve den for alvor. Der er asfalt, sand, bakker og måske også lidt vind, så lidt for enhver smag. Alle tilmeldte får en
svedtransporterende T-shirt (udleveres ved nummerafhentning), og de 500 først tilmeldte får også en sportstaske fra Fitness World. Læs mere om løbet
her:
http://odderhalvmarathon.dk/
Sidste tilmeldingsfrist til dette løb er fredag 28. april, men som nævnt med risiko for udsolgt af tasker. Prisen er gratis - tilmelding til Thomas på
tsr@textminded.com med angivelse af navn og fødselsdato, hvis man ikke har været tilmeldt før.

Tilmeldingsproceduren ovenfor gælder også for alle de nedenfor anførte løb, som er kalenderen indtil videre. Sig endelig til, hvis I mener, at der mangler
løb i oversigten.

Øvrige løb i støbeskeen (til alle løb gælder, at deltagelse fordrer, at man deltager i officialordningen og løber i klubtrøje, ellers betaler man fuld pris):

Vinterløb 4. runde - 2. april - 5 og 10 km fra Ceres Park. Pris: Gratis. Sidste tilmeldingsfrist torsdag 30. marts. Se mere om løbet her:
http://www.aarhusmotion.dk/event/vinter-ceres

Stjerneløbet Hammel - 11. april - 11 km. Øl/vand efter løbet. Pris: Gratis. Sidste tilmeldingsfrist torsdag 6. april. Se mere om løbet her:
http://hgfhammel.dk/?Id=1932

TESTRUN 15K - 11. maj - 15 km på Brabrandstien. Pris: Gratis. Sidste tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt, kun 1000 deltagere. Se mere om løbet her: 
http://www.aarhusmotion.dk/event/testrun

Tranbjerg Løbet - 1. juni - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 km samt Børneløb 2,5 eller 5 km. Sandwich og vand er inkluderet. Mere info om dette løb i løbet af maj. Pris:
Gratis. Se mere om løbet her:
http://tranbjerg-lober.dk/tranbjerg-loebet/

Street Coffee Run - 3. juni - 6, 16 eller 21 km på Brabrandstien. Gin/tonic og pølser efter løbet. Nærmere info følger snart. Maks. 500 deltagere. Se mere
om løbet her: 
http://streetcoffee.dk/the-street-coffee-run/

BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton - 11. juni - 15.000 deltagere. Pris: 100 kr. Tilmeldingsfrist: Løbende. 10.000 deltagere er allerede tilmeldt. Se
mere om løbet her:
http://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon

... og så er der selvfølgelig EMACS i juli/august - se nyligt udsendt monsterbeskrivelse.

Motionsudvalget håber som vanligt, at medlemmerne vil støtte stort op omkring arrangementerne.

Mange hilsener - Motionsudvalget
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