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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 4. marts 2018 14:29
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Street Coffee Run 2. juni - gin/tonic-løbet - tilmelding!

Hej alle 
 
Da der lader til at være stor interesse allerede for dette løb - i folkemunde benævnt gin/tonic-løbet, selvom 
der også serveres fadøl og grillpølser efter løbet - og der kun er 500 pladser (over 200 solgt), må vi hellere 
få sat gang i tilmeldingen! 
 
Løbet finder sted lørdag 2. juni og starter med mulighed for croissant og kaffe i Vestergade kl. 10, derefter 
samlet, rolig bevægelse til Åbrinken kl. 11, og kl. 12 skydes løbet i gang og forløber langs den meget flade 
rute omkring Brabrandstien. Man kan vælge mellem 6, 16 og 21 km - hvilken bedre forberedelse til BACH 
tre uger senere kan man forestille sig??? Som nævnt afsluttes dagen med gin/tonic, fadøl og grillpølser, og 
der plejer at være rigtig god stemning på pladsen - sjovt nok... 
 
I kan læse mere om løbet her: http://streetcoffee.dk/the-street-coffee-run/fakta/  
 
Motionsudvalget er i sommerhumør, så løbet er komplet gratis for medlemmer af BMI Løb & Motion, som 
deltager i vores officialordning og løber i klubtrøje. Manglende fremmøde på dagen medfører som altid 
tilbagebetaling af startgebyret (200 kr.). 
 
Husk også, at deltagelse belønnes med en lækker T-shirt i skøn bomuld til en værdi af 23.400 kr. (ifølge 
arrangørerne)... 
 
Sidste år havde vi 24 løbere med - kan vi gøre det endnu bedre i år??? 
 
På grund af den generelle interesse for løbet vil tilmelding foregå ret hurtigt efter tilsagn, så vent ikke for 
længe - vi har ikke reserverede pladser, så når der er udsolgt, er det slut. 
 
Vil du med til dette løb, så skriv til thomas.rambusch@semantix.dk (bemærk ændret e-mailadresse) med 
angivelse af navn, fødselsdato (hvis du ikke har været tilmeldt løb før), distance og T-shirtstørrelse. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


