
KAN DU LIDE AT LØBE? 

-så kom og løb sammen med os i BMI Motion. Her 

vil du blive en del af et socialt fællesskab, hvor vi 

træner sammen, mødes til løb og deltager i andre 

arrangementer.  

Oplev gejst, hygge og oplevelsen af at blive trukket 

med af andre søde løbere. 

Kom i form sammen med BMI Motion – løb  

bliver til en leg, når vi er i flok. 

Vil du vide mere? 

Følg os på Facebook (BMI Motion) og få flere oplysninger 

på vores hjemmeside www.bmi-egelund.dk/motion. 



Om BMI Motion 

BMI Motion er en løbeklub for motionister, som kan lide at løbe sammen 

med andre. Ambitionsniveauet spænder vidt – lige fra maratonaspiranter 

til hyggeløbere, som har 5 eller 10 km som målsætning. 

Som medlem får du og din familie mulighed for at deltage i en række ar-

rangementer med løb som omdrejningspunkt: 

 

• Fællestræning hver onsdag kl. 17.30 og lørdag kl. 10.00 med 6 eller 

10 km – samt masser af muligheder for at tilpasse turen. Vi forsøger 

at danne fartgrupper, så alle har selskab på turen. Club Seven løber 

eksempelvis 7 minutter pr. kilometer. 

• Gratis adgang til lang række klubbetalte løb fx Århus City Halvmara-

thon, Dupontløb, Nytårscup. 

• Interne løb, hvor vi dyster mod hinanden. 

• Maraton– og halvmaratongruppe, som i fællesskab laver trænings-

program, fællesløb m.m. i forlængelse af klubbens øvrige træning. 

• Gratis styrketræning for løbere om vinteren på Beder Skole. 

• Forskellige foredrag o.lign. om løb. 

• Sociale arrangementer som julefrokoster, klubfester o.lign. 

• Vandregruppe, som går sammen én gang om måneden. 

 

Alt dette får hele husstanden får et årligt kontingent på 450 kr.  

Kernen—vores fællestræning 

Vi mødes på ét af de faste startpunkter onsdag kl. 17.30 og lørdag kl. 10.00. 

Typisk 30-40 medlemmer. Efter meddelelser omkring kommende aktiviteter 

varmer vi kort op og starter turen, hvor vi løber i fælles flok de første kilome-

ter. Herefter finder løberne typisk sammen i mindre grupper, som passer 

sammen tempomæssigt. Træningsturen slutter ved start, hvor vi typisk evalu-

erer dagens løbetur. En del af løberne slutter turen af med en frisk dukkert i 

havet. 

Sommertræning: Afgang fra parkeringspladsen ved Fløjstrup Strand (-den sto-

re sydlige) med rute i Fløjstrupskoven.  

Vintertræning: Onsdagstræningkl.17.30 fra Egelund, hvor vi løber af de oply-

ste stier i Malling og Beder. Efterfølgende kan saunaen i Egelund benyttes.  

Lørdagstræningen starter kl.10 fra Tømmerpladsen i Fløjstrup Skov. 

1. lørdag i hver måned kl. 10 løber vi fra Beder eller Malling Butikstorv . 


