
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 16. januar 2019 18:10
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Royal Run - HKH og BMI gør det igen i 2019!!!

Hej alle 
 
Vores allesammens kommende regent, HKH Frede, har besluttet sig for at gentage sidste års bragende 
succes og løbe Royal Run igen i år. Arrangementet er overordnet lidt anderledes - han starter på Færøerne 1. 
juni og kommer så til Aarhus og København 10. juni (2. pinsedag). Mary løber i Aalborg, og på Bornholm 
løber man uden kongeligt islæt. Da vi hverken vil sende medlemmer til Nordatlanten eller til de svenske 
besiddelser, vælger vi at løbe i Aarhus, men det kan vi til gengæld også gøre med manér! 
 
Som sidst er der mulighed for at løbe en mile (1,609 km), og denne gang kan man også vælge at løbe 5 km 
samt selvfølgelig kongedistancen på 10 km (og fordi han ikke er kommet så langt endnu, løber HKH kun en 
mile i Aarhus).  
For at holde Motionsudvalgets budget nogenlunde på sporet har vi valgt, at mile-løbere kommer gratis af 
sted, mens 5 og 10 km må slippe en brugerbetaling på 50 kr. - MEN, hvis man tilmelder sig efter 31/1, er 
brugerbetalingen på de to distancer 100 kr. grundet prisstigning hos arrangørerne. Bemærk også, at der er et 
begrænset antal T-shirts til rådighed, så tidlig tilmelding tilrådes. Med i prisen er også en medalje! 
For alle tre distancer gælder de normale regler, at prisen er betinget af, at man indgår i officialordningen, 
samt at man løber med blå/orange klubtrøje yderst. I modsat fald, eller hvis man ikke ønsker at være 
official, betaler man fuld pris (+15 kr. i ekspeditionsgebyr til arrangørerne).  
 
I kan læse meget mere om løbet her: https://www.royalrun.dk/  
 
I 2018 havde vi 70 løbere med - det når vi nok ikke igen, men vi kan alligevel godt prøve at sætte et 
mægtigt blåt/orange præg på løbet, så hvis du vil med til endnu en løbefest i de aarhusianske gader, så send 
en mail til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (ikke ved at svare på denne mail) med angivelse af 
navn, fødselsdato, distance, T-shirtstørrelse og hjemby.  
Sidste frist - tjah, hvor længe tør du vente? Prisen stiger pr. 1. februar, der er kun T-shirts til de første 
50.000 samlet for alle lande, og begrænset antal inden for hver størrelse. Your choice... 
 
BMI Løb & Motion håber på fest og farver til juni - mange hilsener med håb om en strøm af tilmeldinger - 
Motionsudvalget 


