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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 28. september 2017 15:03
Til: bmi motionsudvalget
Emne: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton - nu med løbebuddy (10 km)!!!

Hej alle 
 
I år starter vi tilmeldingen til dette løb (BACH) lidt tidligere, da Aarhus Motion har fundet på et nyt tiltag. 
Til 2018-udgaven, der afvikles søndag 24. juni, er der nemlig også mulighed for at løbe den sidste halvdel af 
løbet sammen med en løbebuddy, der således kun løber de sidste ca. 10 km af løbet. Det foregår sådan, at 
der ca. 10 km før mål er en Run With Me-zone, hvor løbebuddyen venter - når ½M-løberen kommer 
gennem zonen, løber de sammen de sidste 10 km, så begge får oplevelsen af at komme i mål på Frederiks 
Allé. Der er medalje og løbspose til buddyen, men desværre ingen T-shirt og ingen selvstændig chip - tiden 
tæller med ½M-løberen fra zone til mål. Se mere om konceptet her: 
 
https://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/info/run_with_me#indhold 
 
Som tidligere år er der en brugerbetaling til dette løb på 100 kr., og dette gælder både ½M-løber og buddy. 
Deltagelse med klubtilskud er som altid betinget af, at man deltager i vores officialordning i 2018 og løber i 
klubtrøje. Nærmere info om betaling af gebyret tilgår ved tilmelding. 
 
Så har du lyst til at løbe BACH som halvmaratonløber eller buddy, så skriv til Thomas på 
tsr@textminded.com med oplysning om navn, fødselsdato, T-shirtstørrelse (kun ½M), eventuelle 
helbredsproblemer og distance - buddyløbere bør selv finde den ½M-løber, de vil følges med. 
 
Vi har erfaringsmæssigt omkring 30 løbere med til dette løb, og Motionsudvalget håber, at mindst lige så 
mange vil være med i år til at mærke suset, når man løber gennem Aarhus' gader. Og hvem ved - måske får 
løbebuddyen blod på tanden til at deltage i hele løbet året efter??? 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


