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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 14. november 2018 15:24
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton (BACH) 2019 o.a. - Black Friday (og ændring 

af Vinterløbene)

Hej alle 
 
Aarhus Motion har annonceret "noget" til Black Friday, som desværre først bliver afsløret 22/11 - men man 
kunne forestille sig, at de i stil med tidligere år giver mulighed for noget rabat på Vinterløbene (som vi 
allerede har åbnet for tilmelding til) og andre løb i 2019, herunder BACH, som vi derfor åbner for 
forhåndstilmelding til allerede nu. Løbet afholdes i 2019 den 16. juni, og distancen er som sidste år ENTEN 
halvmaraton ELLER Run with Me på 11 km (kræver tilsagn fra og løb sammen med en halvmaratonløber).  
 
Grundet den relativt høje deltagerpris og Motionsudvalgets lettere pressede budget har vi set os nødsaget til 
at hæve brugerbetalingen for selve løbet til 150 kr., mens Run with Me'ere kan nøjes med 100 kr. - nærmere 
om brugerbetaling (og der er noget nyt!) tilgår ved tilmelding. 
 
Hvis du har lyst til at deltage i Aarhus' uden sammenligning største enkeltstående løb, så skriv en mail til 
Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato og T-shirtstørrelse - yes, der 
følger en T-shirt med, dog ikke til RwM, medmindre de skifter mening ligesom sidste år :-) 
 
Andre AM-løb, du også kan tilmelde dig nu: 
 
Vinterløbet Ceres Park inkl. 6,5 km trail - 27/1 (bemærk, tidligere udmeldt som SCC) 
Vinterløbet Hermans - 24/2 
Vinterløbet SCC inkl. City Trail - 17/3 (bemærk, tidligere udmeldt som Ceres Park) 
Vinterløbet Brabrand inkl. 15 km - 31/3 
 
Ree Park Safari Run - 27/4 - brugerbetaling på 100 kr. 
TESTRUN 16K (bemærk nu 1 km længere) 16/5 - godt som optakt til BACH 
 
Kontakt Thomas ang. disse løb som ovenfor angivet. 
 
Motionsudvalget håber, vi igen kan skaffe solid opbakning omkring de mange aktiviteter, der foregår i og 
omkring Aarhus. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


