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BMI Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 7. november 2018 07:49
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Vinterløbene - tilmelding

Hej alle 
 
Vi skal selvfølgelig også med til 2019-udgaven af Vinterløbene, arrangeret af Aarhus Motion. Igen i år er 
der udvidet lidt på konceptet, da der er tilføjet en City Trail-mulighed til første runde. 
 
Først og fremmest - datoerne: 
1. runde (SCC): 27/1 (https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-scc) 
2. runde (Hermans): 24/2 (https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-hermans) 
3. runde (Ceres Park): 17/3 (https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-ceres) 
4. runde (Brabrand): 31/3 (https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-brabrand) 
 
Der er som standard mulighed for at vælge mellem 5 og 10 km til alle runder, men 1. runde indeholder som 
nævnt også et nyt tiltag: City Trail. Arrangørerne skriver: "Alle deltagere starter med at løbe en tur op på 
Godsbanens tag. Herefter løbes på en rundstrækning på 1,7 km, hvor du har mulighed for at løbe så mange runder, 
du kan nå inden for 1 time. Forvent masser af trapper, skarpe sving på mindre stier og en fantastisk udsigt fra toppen 
af Godsbanens tag. Maks. antal 300." 
 
2. runde indeholder "kun" 5 og 10 km, mens 3. runde som sidst også har mulighed for en 6,5-km trailrute. 
Og til 4. runde er der igen mulighed for at løbe 15 km ved Brabrandsøen. 
 
Ved at tilmelde sig alle fire runder får man en lækker T-shirt med i købet (begrænset antal) og alle sine 
løbsnumre på én gang. Prisen for tilmelding er 0 kr. pr. runde for medlemmer, der indgår i officialordningen 
og løber med blå/orange klubtrøje yderst. Prisen for udeblivelse/ingen T-shirt er 169 kr. 
 
Til alle runder er der forplejning efter løbet, fartholdere undervejs og naturligvis væskedepot. 
 
Børn under 15 år tilmeldes på dagen - ét barn pr. tilmeldt voksen. 
 
Sidste år havde vi 54 deltagere med i løbsserien - bliver vi flere i år??? 
 
Tilmeld dig ved at skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato, 
distance og T-shirtstørrelse (hvis du tilmelder dig alle fire runder). 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan stille talstærkt op igen! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


