
BMI og sydpå 
 
Vi har herved den store fornøjelse, at invitere på motionsrundtur lørdag den . 16 marts 2019. 
 
Det er turen for alle dem, der elsker lidt motion i fri luft og en hyggelig dag sammen med andre 
ligesindede – eller bare stramme formen lidt op, en vandretur eller løbe om kap. 
Det er også en mulighed for, at henlægge den normale lørdags tur til en lidt anden rute, inden vi 
går over til sommer tiden. 
Turen er også perfekt for dem, der har meldt sig til Marathon løb i foråret, som derved får 
muligheden for, at få en lidt længere tur sammen med de øvrige deltagere. 
Der er mange som har meldt sig, eller som går og overvejer, at melde sig til diverse motionsløb i 
løbet af sommeren, som her har muligheden for at trimme sjæl og legeme.  
 
Løbeturen er delt op i intervaller, som på vedlagte kort i alt 30 km, skulle der mangle 46 meter 
kan de tages på fodboldbanen når vi er tilbage i Egelund. 
Ved hvert stop er der mulighed for, at indtage lidt væde og energi.  
Der er således mulighed for selv at afpasse, hvor langt man vil løbe, man stiger simpelthen på der 
hvor man finder det passende. Turen er mærket op med Gule pile på vejen som tidligere. 
 
1. etape, starter fra parkeringspladsen ved Egelund, stien mod Beder, herefter Fløjstrupvej / 
Elmosevej til Karlslundvej videre gennem Mariendal langs sommerhusene ved Ajstrup strand 
stop ved Sebastian P. Båtrupsvej i Norsminde. 
 
2.etape, kystvejen forbi Kysing til Rude strand ad grusvejen til Saksild skole, videre til stop i Rude. 
 
3. etape, fra Rude til Nølev, Driften, Assedrup, Oddervej, Synnedrupvej 153  og stop ved Morten. 
 
4. etape fortsætter til Synnedrup, op af Malling bjergvej, Fløjstrupvej, stien mellem 
Eghovedvej/Nylykkevej og til BMI med omklædning og bad. 
 
I cafeen er der mulighed for at slukke tørsten og få en velfortjent frokostbuffet.  
Hvem kan sige nej til dette tilbud?  Og så med tilskud fra klubben.  
Pris. 100,- kr. for buffet. Drikkevare efter eget valg og betaling.  
Afregning sker den 16/3 direkte til Cafeen.  
 
Afgang fra Egelund lørdag den 18. marts kl. 9.30 
Vi forventer frokost start kl. 13.00  
 
Håber vi ses rigtig mange til turen og afslutningen i Egelund 
 
Af hensyn til spisningen, bedes I give besked om deltagelse til undertegnede senest 09. marts. 
 
 
Vandre folk: 
Lene Nikolejsen 
Som det plejer at foregå 

Løbe folk: 
Morten Hejgaard Nielsen 
SMS:  40559919  
Mail:  mh@im-door.dk   
(ikke faceb.) 
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