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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 28. februar 2019 10:08
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Næste løb: Vinterløbet SCC 17/3 - 5 km, 10 km og City Trail

Hej alle 
 
Efter to velafviklede runder af Vinterløbene kommer nu tredje runde, der afvikles ved Scandinavian 
Congress Center (SCC). Som altid er der mulighed for at løbe 5 og 10 km, men her er også muligheden for 
at prøve City Trail - arrangørerne skriver om dette: Alle deltagere starter ud med en tur op på Godsbanens tag. 
Herefter løbes på en 1,5 km rundstrækning, hvor du har mulighed for at løbe flere runder. Du vælger selv, hvornår du 
løber i mål indenfor tidsgrænsen på 1 time. Der tages tid for den samlede distance og mellemtider for hver 
rundstrækning. 
Forvent masser af trapper, skarpe sving på mindre stier. Underlaget varierer mellem asfalt, grus, græs 
og fliser. Denne rute er ikke DAF opmålt. Max deltagerantal: 300. 

Læs eventuelt mere om løbet her: https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-scc 

Starten går ved 10-tiden. 

 

Alt er, som det plejer - deltagelse er gratis, hvis man indgår i officialordningen og løber i officielt klubtøj. Manglende 
deltagelse eller klubtøj medfører betaling af startgebyret (169 kr.). 

 

Husk, at dette løb kommer dagen efter den lange (op til 30 km) tur fra Egelund (Morten Hejgaards arrangement). 

 

Hvis du vil med til løbet, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato 
og distance. Sidste tilmeldingsfrist er fredag 15. marts - men hvorfor vente? Børn under 15 kan tilmeldes gratis på 
dagen (ét barn pr. tilmeldt voksen). 

 

Motionsudvalget håber på massivt fremmøde til dette løb. 

 

Mvh. Motionsudvalget 

 

PS: Overskriften er en smule misvisende, for der er jo naturligvis Fastelavnsløbet 9/3, hvor vi gerne skulle stille 
talstærkt op - fristen er overskredet, men skulle der være en enkelt, der gerne vil med, så kontakt Carsten Kjærgaard 
hurtigst muligt. Og så er der Mortens ovennævnte arrangement 16/3, hvor fristen for tilmelding også nærmer sig 
kraftigt. 


