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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 3. januar 2019 11:05
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Løb i kalenderen - næste løb

Hej alle 
 
Som nævnt til træning i går har vi p.t. tilmelding til hele 10 løb, og mange flere er selvfølgelig i støbeskeen. 
Her følger en oversigt over de løb, vi i skrivende stund har i kalenderen med tilmelding - vigtigst her er nok 
Vinterløbene, hvor det er ved at være sidste chance, hvis man vil med til alle fire løb og dermed få en gratis 
T-shirt. For de øvrige løb henvises til tidligere udsendte mails. 
Til alle nedenstående officielle løb gælder, at deltagelsen er betinget af, at man indgår i officialordningen 
(gælder ikke for Løb Langt og Fastelavnsløbet) og løber i blå/orange klubtrøje yderst (i nødstilfælde 
undtaget Løb langt og i ekstreme tilfælde undtaget Fastelavnsløbet).  
Vær i øvrigt lige opmærksomme på, når I indbetaler brugerbetaling til diverse løb via MobilePay til 63875, 
at I ikke behøver at skrive jeres navn i tekstfeltet. Det fremgår automatisk - det er vigtigere, at I skriver 
formålet (f.eks. "Løb langt" eller "Lillebælt ½M"), så kassereren kan overskue posteringerne. 
 
13/1: Løb Langt fra Egelund - 12-22 km - 20 kr. pr. MobilePay til 63875 eller kontant på dagen. 
27/1: Vinterløbet Ceres Park - 5, 10 km, 6,5 km trail - gratis. 
24/02: Vinterløbet Hermans - 5 eller 10 km - gratis. 
9/3: Fastelavnsløbet - 5 eller 10 km - gratis (nærmere herom inden længe). 
17/3: Vinterløbet SCC - 5, 10 km, City trail - gratis. 
30/3: VM i Cross (Moesgaard) - 4, 8 eller 12 km - 100 kr. i brugerbetaling. 
31/3: Vinterløbet Brabrand - 5, 10 eller 15 km - gratis. 
28/4: Ree Park Safari Run (bemærk, ny ekstra løbsdato søndag) - 3, 5 eller 10 km - 100 kr. i brugerbetaling 
for voksne. 
4/5: Lillebælt Halvmaraton - 10 km, halvmaraton eller maraton samt halvmaratonwalk - varierende 
brugerbetaling. 
16/5: TEST RUN 16K - 16 km - gratis. 
1/6: Street Coffee Run - 6, 16 km eller halvmaraton - 100 kr. i brugerbetaling (sidste gang!). 
16/6: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton - inkl. Run with Me 11 km - 150 kr. i brugerbetaling. 
(Hvis I vil, kan I også notere jer Egå Engsø Rundt 22/4 (2. Påskedag), Tranbjerg Løbet 4/6 og Tranbjerg 
Løber 6 Timer 15/9, men dem skal vi nok komme tilbage til). 
 
Som sagt henvises til mails omkring de enkelte løb, men tilmelding kan generelt foregå ved at skrive til 
Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato, løb, distance og T-
shirtstørrelse (hvor relevant). Her kan også stilles eventuelle opklarende spørgsmål. Mails sendt til 
bmimotionsudvalget-adressen kan ikke forventes besvaret, da mailboksen ikke overvåges. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan stille lige så bredt og topmotiveret op i år som i 2018 - så det er bare at gå i 
gang! :-) 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


