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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 31. oktober 2017 09:02
Til: bmi motionsudvalget
Emne: Royal Run 21/5-2018 - One Mile eller 10 km for at fejre HKH KP Frederik

Hej alle 
 
Hvis der er noget, vi kan i BMI Løb & Motion, så er det at være i god tid (se bort fra fristen i denne mail, 
men ellers...) 
 
Til næste år fylder Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik 50 år, og det fejrer han ved at løbe i landets 
fem største byer - på én og samme dag. Det vil sige, at han tager turen fra Aalborg over Aarhus, Esbjerg og 
Odense, hvor han løber en mil (1,6 km) hvert sted, for så at slutte af i København med 10 km. 
 
Se mere her: https://www.royalrun.dk/ 
 
I Aarhus har vi således muligheden for at vælge, om vi vil følge KP på 1,6 km eller vise ham, hvordan det 
skal gøres, ved at løbe 10 km. 
 
I skrivende stund kendes tidspunktet på dagen endnu ikke, men datoen er 2. pinsedag (mandag 21. maj), så 
mon ikke det bliver sidst på formiddagen? Ruten kendes heller ikke endnu. Der bliver formodentlig en 
begrænsning på deltagerantallet, og der bliver MÅSKE noget med T-shirts til de først tilmeldte, så derfor 
skynder vi os at lukke op for tilmeldingen. 
 
Motionsudvalget har valgt at bede om en brugerbetaling for 10 km på 100 kr., mens 1,6 km er komplet 
gratis for BMI-medlemmer at deltage i (begge dele forudsat at man er med i officialordningen og løber i 
klubtrøje, forstås). Tilmeldingerne foretages i den rækkefølge, de kommer ind, så er man for sent ude til 
enten T-shirt eller deltagelse, peger pilen kun ét sted hen :-) Manglende deltagelse efter tilmelding koster 
som altid fuld betaling, hhv. 250/75 kr. (forventeligt). 
 
Tilmeldingen åbner 1. november, så hvis man vil med til dette løb, gælder det om at skrive lynhurtigt til 
Thomas på tsr@textminded.com med angivelse af navn, fødselsdato (hvis det er første gang, man tilmelder 
sig løb), T-shirtstørrelse og så selvfølgelig den ønskede distance. Detaljer om brugerbetaling tilgår 
efterfølgende. 
 
Motionsudvalget håber, at mange - den korte frist til trods - har lyst til at være med til at fejre vores 
kommende regent og stille op i klubfarverne en smuk pinseformiddag. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


