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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 7. maj 2018 08:05
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Tranbjerg Løbet 14/6

Hej alle 
 
Vi skal da selvfølgelig deltage i de lokale klubbers løb, og som foregående år afholder Tranbjerg Løber 
Tranbjerg Løbet - i år torsdag 14. juni. Der er børneløb kl. 18 og voksenløb kl. 19 - børn må gerne deltage i 
voksenløbet (men ikke omvendt :-) ). 
 
Man skal ikke på forhånd forpligte sig til en bestemt distance - der løbes sløjfer a 2,5 km, så man kan på 
dagen beslutte sig til 2,5 - 5 - 7,5 - 10 km efter lyst. Børneløbet er 2,5 eller 5 km. På voksendistancen er der 
fartholdere på visse tempi. 
 
I kan læse mere om løbet her: http://tranbjerg-lober.dk/tranbjerg-loebet/  
 
Prisen for deltagelse via BMI Løb & Motion (hvis man er tilmeldt vores officialordning og løber i klubtrøje) 
er fuldstændig gratis, og i den pris medfølger en sandwich og en flaske vand. Det skulle også undre, om 
ikke Motionsudvalget havde lidt læskende med...  
 
Sidste tilmeldingsfrist til løbet er mandag 4. juni - skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk, hvis 
du vil med til dette meget hyggelige løb. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget  
 
PS: Der er i skrivende stund 30 billetter tilbage til Street Coffee Run 2/6, så det er i absolut sidste øjeblik! 
33 BMI'ere er tilmeldt de 6, 16 eller 21 km. Løbet er gratis. 
Der er også meget få billetter tilbage til Royal Run 21/5 (kun på 10 km), så også der er det med at skynde 
sig, hvis man vil slutte sig til de 64 BMI'ere, der er tilmeldt gennem klubben. Prisen er 100 kr. for 
medlemmer. 
Og så er det selvfølgelig stadig muligt at tilmelde sig BACH halvmaraton i Aarhus 24/6, som 38 BMI'ere 
har gjort på fuld distance, mens 4 har valgt buddy-distancen på 11 km. Løbet koster 100 kr. 
 
 


