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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. juli 2018 10:11
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Tranbjerg Løber 6 Timer - 9. september - første tilmeldinger

Hej alle 
 
Vi kan lige så godt spare lidt, hvor det er muligt - og efter 1. august stiger prisen på dette løb, så tilmelding 
nu er gavnligt for klubkassen :-) 
 
Løbet foregår ganske simpelt ved at løbe rundt om Tranbjerg Sø (1,1 km) så mange gange som muligt 
mellem kl. 11 og 17. Man kan løbe selv eller være fra 2 og op til 6 på et hold - men kun én ad gangen løber. 
I forhold til sidste år er konceptet nu udvidet med et let aftensmåltid og en øl/vand til alle deltagere. Vi 
regner med at gøre som sidst, at vi sætter en pavillon op som base, hvor vores diverse hold kan holde til. Det 
er rigtig hyggeligt, når folk klapper, idet man løber forbi, og det giver en festlig stemning ved løbet. 
 
Man kan læse lidt mere om løbet her: https://tranbjerg-lober.safeticket.dk/tl6t  
 
Det er gratis at deltage i dette løb som medlem af BMI Løb & Motion (forudsat, at man løber i klubtrøje og 
indgår i officialordningen). Hvis du har lyst til at deltage - enten som sololøber eller som deltager på et hold 
(man må gerne selv sammensætte hold, ellers foretager Motionsudvalget en opdeling af de tilmeldte i 
passende og nogenlunde jævnbyrdige hold), så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk - angiv 
gerne, hvor mange runder du forventer/håber at kunne løbe.  
 
Det er muligt at tilmelde sig dette løb senere (der er begrænset antal hold), men hvis du allerede nu ved, at 
du gerne vil deltage, kan vi lige så godt erklære vores kandidatur. Sidste frist for første bølge af tilmeldinger 
er søndag 29. juli. 
 
Motionsudvalget håber på en fin flok til dette løb - sidste år var vi 15 med - og i år siger de, at tidtagningen 
er forbedret, og så er der mad til sidst. 
 
God sommer - hilsen Motionsudvalget 


