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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 19. juni 2018 16:08
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Løb efter sommeren

Hej alle 
 
Med BACH som det sidste officielle løb på denne side af sommerferien er der nok mange, der allerede er 
begyndt at glæde sig til at holde fri - men hold lige gang i benene, for der kommer altså flere løb!!! 
 
I august starter vi op med 24-timers løbet i Viborg 18.-19. august - her har vi p.t. et 8-mandshold, men der 
er plads til at udvide til et 9-12-mandshold, hvis man vil med. Kontakt Carsten Kjærgaard ang. dette løb, 
hvor alle er velkomne - også børn og også, hvis man kun vil løbe på bestemte tidspunkter. 
 
28. august står den på Solbjerg Sø Løbet - 12 eller 6 km løb (eller walk) i kuperet terræn. 
 
1. september kommer den ultimative aarhusianske klassiker - Marselisløbet! 12 eller 6 km i ganske kuperet 
terræn (også 3 km børneløb med tidligere start). 
 
2. september følger vi op med Marselis Cykelløbet - 30, 50 eller 80 km i området syd for Aarhus. Her kan 
dispenseres for reglen om klubtrøje, hvis man føler det nødvendigt. 
 
9. september skal vi til Tranbjerg, hvor Tranbjerg Løber 6 Timer bliver afholdt. Her kan man løbe på hold a 
maks. 6 løbere (men man kan også løbe selv, hvis man vil). I år er der inkluderet en let aftensmad og 
øl/vand til alle deltagere efter løbet. Det var meget hyggeligt sidste år, så vi håber på endnu flere BMI'ere i 
år. 
 
Og endelig (hvad vi hidtil kender til frem til ultimo september) afholder Aarhus 1900 deres Aarhus 
Halvmaraton 29. september - i år også med grillpølse og øl/vand efter løbet. Her er der i år også mulighed 
for at løbe kvartmaraton (10,55 km) - starten går ved Godsbanen. 
 
Der er altså masser at se frem til - muligvis kommer X-Run også på banen, til gengæld er Odderløbet og 
Mårslet Run & Walk lukket ned. 
 
For alle ovenstående løb gælder, at deltagelse er gratis (dog en mindre brugerbetaling til Viborg), hvis man 
indgår i officialordningen og løber i klubtrøje - ellers betaler man normalprisen. Deltagelse til de nævnte løb 
(med undtagelse af Viborg, se dette) sker ved at skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med 
angivelse af navn, fødselsdato og distance. Der kommer opslag om de enkelte løb efterhånden, men hvis du 
ved, at du vil med, kan du tilmelde dig allerede nu. 
 
Motionsudvalget håber på den sædvanlige solide opbakning omkring disse løb. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


