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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 2. februar 2019 09:29
Til: Carsten Kjærgaard
Emne: Fastelavnsløbet 2019 i Odder

Kære alle pokalhungrende BMI Løbere 
 
Vi starter denne mail med årets vigtigste nytårsforsæt: 
Lad 2019 være året, hvor Fastelavnsløbets 10 km pokal holder flyttedag fra Odder til Beder-Malling 
området!!!! 
 
Som det måske allerede er nogle bekendt, holdes årets fastelavnsløbsdyst mellem Odder Atletik og BMI 
Løb & Motion lørdag den 9. marts klokken 13.00. Denne gang er vi på udebane. Løbet foregår med start 
fra Vestermarksløbet i Odder,  
 
Nedenfor kan du læse selve invitationen fra Odder. Men her kommer først den allervigtigste information: 
 
Et af Motionsudvalgets fire medlemmer arbejder i Odder Kommune. Det betyder, at han hver dag cykler i 
morgenmørket ind i en stadig slumrende provinsby, hvor der et eller andet sted er et typehus på 154 
kvadratmeter med en amagerhylde, hvorpå der står en 10 km pokal. Pokalen har efterhånden stået på hylden 
i fem år og samlet støv.  Det er et distraherende vanskeligt indre billede at begynde en ellers frisk og 
gryende arbejdsdag med!! 
 
Det beder Motionsudvalget om jeres hjælp til at lave om på!!! Derfor satser vi i år MASSIVT på, at BMI 
overtager 10 km pokalen - også kaldet Kongepokalen - og flytter den minimum 10-12 km nordpå!! 
 
Det betyder: 

 At alle medlemmer af BMI Løb & Motion, som kan løbe, gå og kravle, tilmelder sig til Carsten 
Kjærgaard på mailadressen nymarksalle122@gmail.com. Gør det hellere nu end senere.  Absolut 
sidste frist er den 27. februar.  

 Skriv I mailen, at du naturligvis vil være med til Fastelavnsløbet den 9. marts. Skriv endvidere, om 
du helst vil løbe 5 km eller 10 km. Skriv også meget gerne, hvad du forventer at løbe den bemeldte 
distance på. Efterfølgende forbeholder Motionsudvalget sig ret til at sammensætte fordelingen af 
løbere på henholdsvis 5 km distancen og 10 km distancen på en sådan måde, at vi stiller med et 
knusende stærkt 10 km hold (jævnfør de krøllede løbsregler i invitationen nedenfor) og dermed som 
et minimum vender hjem lørdag eftermiddag den 9. marts til nordligere breddegrader med mindst en 
pokal. 

 At Motionsudvalget særligt appellerer til alle klubbens hurtige løbere om at sætte kollektiv klubånd 
over individuelle behov på denne ene dag i 2019. Måske overvejer du at gå til en 
eftermiddagsforesilling i Øst for Paradis med fruen eller gemalen netop denne eftermiddag for at se 
en Oscarbelønnet kunstfilm fra Moldova. MEN GLEM DET: Du skal til Odder i stedet for at fyre dit 
livs 10 kilometer af, til glæde  for klubben!!! 

 At vi satser på, at vi ikke bare vinder 10 km pokalen, men at vi også bliver så mange blåklædte BMI-
løbere, at vi overtrumfer Oder Atletik både i antal, bredde, højde, længde, hastighed, og hvad vi nu 
ellers kan komme på af volumetriske betegnelser. 

SUMMA SUMMARUM: Tilmeld dig nu på nymarksalle122@gmail.com til Fastelavnsløbet 2019, den 9. 
marts klokken 13.00 Skriv navn, ønsket distance, forventet løbstid, og om du evt. tager x antal heppere med, 
som også gerne vil have en fastelavnsbolle efter løbet. 
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Venlig hilsen 
Motionsudvalget 
 
Og nu til den officielle invitation fra Odder Atletik: 
 
Fastelavnsløb 9. marts 2019 

Odder Atletik & motion inviterer til Fastelavnsløb 2019 - lørdag, den. 9. marts. 
Mødested er Vestermarkskolen Odder. 

Tidsplanen er følgende: 
Fra kl. 12.00 – Udlevering af startnumre  
Kl. 13.00 – start på 5/10 km løb Ruten er en 5 km rundstrækning på asfalt Deltagerne kan frit vælge mellem 1 runde = 5 km 
- eller 2 runder =10 km. 

Reglerne for holdkappestriden er som flg.: 
5 km:  
De første 3 mænd og 3 kvinder fra hvert hold tildeles point. Der gives point fra 1 – 12. 
10 km:  
De første 6 mænd og 4 kvinder fra hvert hold tildeles point. Der gives point fra 1 – 20. 

Fælles:  
Såfremt et hold ikke stiller med tilstrækkelig antal deltagere tildeles holdet de sidste og højeste point. Det hold med laveste 
point vinder. 
Hermed sikres det at et hold ikke har tabt på forhånd, men på den anden side skal der være et incitament til at stille med 
fuldt hold 

Efter løbet skal alle have et forfriskende bad, herefter bydes der på kaffe/the og fastelavnsboller. 
Som en lille ekstra udfordring, er der i år præmie til bedst udklædte mand og kvinde. 


