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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 30. august 2018 13:31
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: 1900 Halvmaraton (og kvartmaraton) 29/9 - og andre løb

Hej alle 
 
Efterårets løbesæson er så rigeligt i gang, og der er masser af tilbud. Vi har i skrivende stund sidste-øjebliks-
tilmelding til Marselisløbet 1/9 og Marselis Cykelløbet 2/9, og vi kunne stadig godt bruge flere m/k til 
Tranbjerg Løber 6 Timer 9/9. 
 
Næste løb er 1900 Halvmaraton, som i år er udvidet med en kvartmaraton (10,55 km). Løbet er flyttet og 
starter i år ved Carl Blochs Gade, til gengæld er tilbuddet også udvidet med en grillpølse og øl/vand i mål! 
Starten går lørdag 29. september kl. 13.00 for halvmaraton og kl. 13.30 for kvartmaraton. 
 
Løbet er en del af vores aftale med Aarhus 1900, og det betyder, at det er fuldstændig gratis for vores 
medlemmer at deltage i (hvis de løber med klubtrøje yderst og indgår i officialordningen - for nye 
medlemmer bliver det officialordningen for 2019). 
 
Hvis nogen er interesserede i at være med, kan de skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med 
angivelse af navn, fødselsdato og distance. Sidste frist for tilmelding er torsdag 27/9. 
 
I kan læse mere om løbet og se ruterne her:  
https://www.1900am.dk/1900-halvmarathon  
 
Vi kan også løfte sløret for, at vi i år tilbyder Moesgaard Trail Run (bl.a. som optakt til VM i Cross i 2019, 
der kommer til at foregå i samme område, og hvor vi også deltager) - datoen er 7/10, og der kommer 
særskilt tilmeldingsopfordring. Der vil være en brugerbetaling på 100 kr. til dette løb. 
 
Husk også, at Kamstrup Nytårscuppen i år ligger søndag 4/11, 18/11, 9/12 og selvfølgelig mandag 31/12 - 
det skal I også nok høre meget mere om, og denne løbsserie er gratis som altid. 
 
Og glem ikke officialfesten fredag 14/9 på Kupé med gratis øl/drinks fra 20-23. Der er i skrivende stund 6 
BMI'ere tilmeldt, men der er plads til mange flere! Tilmelding på samme adresse som ovenfor anført. 
 
Motionsudvalget håber på fortsat god opbakning omkring vores mange tilbud! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


