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BMI Løb&Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 9. oktober 2018 07:50
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Kamstrup Vintercuppen - den bedste afslutning på året!

Hej alle 
 
Så kan vi vist ikke trække den længere - nu begynder tilmeldingen til Kamstrup Nytårscuppen 2018! Dette 
traditionsrige løb, der sidste år trak ikke færre end 100 BMI-løbere af huse, afvikles igen i år på tre søndage 
og så selvfølgelig mandag 31/12, hvor vi slutter af med bobler og kransekage! 
 
I år er datoerne 4. november, 18. november, 9. december og selvfølgelig - ta-daa! - 31. december! Alle dage 
går starten kl. 10, og man kan som altid vælge mellem 5 og 10 km. Der løbes ifølge arrangørerne på fire 
forskellige ruter i år. Løber man samme distance til alle fire løb, tæller man også med i den samlede stilling, 
men man kan naturligvis frit vælge, hvor mange løb og hvilke distancer, man deltager i. 
 
Der er fartholdere til hver runde, og renoveringsarbejdet i Marselisborghallen skulle ikke forhindre os i at 
samles derinde før og efter løbet, har vi fået at vide. Efter løbet er der vand, frugt og kaffe i hallen. 
 
I kan læse mere om løbene her: https://www.1900am.dk/nytaarscuppen  
 
Nytårscuppen tæller med til officialordningen 2019, så tilmelding medfører bindende forpligtelse til mindst 
én officialtjans til næste år, når vi får nye tjanser udstukket. Og et uomgængeligt krav er naturligvis også, at 
man løber i klubtrøje yderst. Ønsker man ikke at være official, eller løber man ikke i klubtrøje (eller stiller 
man ikke op efter tilmelding, uanset årsag), koster løbet 130 pr. runde. Takket være vores aftale med Aarhus 
1900 er løbet til gengæld fuldstændig gratis under ovennævnte forudsætninger - og børn tilmeldes på linje 
med voksne.  
 
Vi har ingen fordel af samlet tilmelding til alle runder, så vi tilmelder bare for én runde ad gangen - det skal 
dog ikke forhindre amibitøse medlemmer i at tilmelde sig alle runder samlet til vores tovholder. Vil man 
være med i denne løbsserie (én eller flere runder), skal man skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato og distance - i første omgang som 
nævnt til søndag 4. november. Så får vi forhåbentlig en ordentlig skudefuld glade BMI'ere ud at præge 
området igen. 
 
Motionsudvalget håber som de foregående år på bred, stor, tempovarieret og topmotiveret opbakning 
omkring denne løbsserie. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 
 


