
1

BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 31. august 2017 18:14
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Tranbjerg Løber 6 timer 17/9 - for alle og enhver!

Hej alle 
 
Som Carsten så malende beskrev forleden, så er det ganske snart, at Tranbjerg Løber afholder deres 6-timers 
løb, nemlig søndag 17. september fra kl. 11.00. BMI Motion har indtil videre to singleløbere tilmeldt, men 
vi skulle da gerne kunne stille med mange flere løbere hos vores kære naboer??? 
 
Jeg har indtil videre 6 (måske 7) personer på listen, som gerne vil løbe alt fra ca. ½ time til 2 timer eller 
mere. Jeg understreger lige igen, at det IKKE er nødvendigt at være ultraløber for at være med - hvis man 
ikke mener, at man kan klare mere end 3-4 omgange (a 1,1 km), så er det bare det, man melder ind til mig. 
Hvis vi så ender med at stille med et hold, der er færdigt med at løbe efter 3 timer, så er det sådan, det er - 
det vigtigste er at være med, ikke at løbe i timevis. Holdene består af op til 6 personer, så der er gode 
muligheder for at blande indsatserne. 
 
Så altså - hvis du har lyst til at være med på et hold, så send en mail til mig på tsr@textminded.com, og sig, 
hvor meget du gerne vil løbe. Så prøver jeg at sammensætte nogle hold, der tilgodeser alle behov. 
Tilmeldingen lukker 10/9, så jeg vil gerne høre fra interesserede løbere senest fredag 8. september. 
 
Husk, det er ganske gratis at deltage, forudsat at man løber i klubtrøje og deltager i officialordningen. 
 
Og har man ikke lyst til at tilbringe 6 timer i Tranbjerg på en skøn og solbeskinnet "Indian Summer"-søndag 
(det har de lovet), kan man bare internt på holdet aftale, hvem der løber hvornår, og så møde frem efter det. 
Og vi kan alle sammen heppe på vores singleløbere, der gang på gang passerer vores lejr. 
 
Jeg håber på mange friske tilmeldinger - hilsen Thomas Wollesen Rambusch, tovholder 


