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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Egå Engså Rundt - mandag 22. april (2. påskedag) - nu med 15 km!

Hej alle 
 
Vi har en del løb i støbeskeen lige nu - VM i Cross 30/3, Vinterløbet Brabrand 31/3 (tilmelding stadig åben 
til begge), og nu kigger vi frem mod 2. påskedag (mandag 22. april), hvor vi på ny skal til Egå Engsø og 
vise klubtrøjerne frem. I år har arrangørerne ud over de normale 5 og 10 km udvidet oplevelsen med en 
løbeguidet rute på 15 km. De skriver: 
Det traditionsrige og PR-venlige løb for hele familien! 

Test forårsformen på en af Århus’ fladeste ruter, når Aarhus Fremad Atletik afholder NYE Egå Engsø 
Rundt 2. påskedag. 
De naturskønne omgivelser omkring søen sætter rammen for løbet, og der er derfor gode muligheder 
for at sætte PR på enten 5 eller 10 km. 
Det er et publikumsvenligt løb med gode muligheder for efterfølgende at nyde foråret og stemningen 
med dine svedige konkurrenter, familie eller venner 
Som noget nyt er der mulighed for at tage med løbeguiden ud på 15 km, hvor Lisbjerg skov, Elev og 
NYE udforskes, men som selvfølgelig slutter af med en tur omkring den smukke engsø. Løbeguiden 
vil være tempoholder og vil undervejs fortælle lidt om områderne. Der løbes i fire forskellige grupper: 
6:00 min/km, 5:30 min/km, 5:00 min/km, 4:30 min/km. 

15 km starter kl 9:45 
5 km starter kl. 10:00 
10 km starter kl. 10:20 

Løbet er gratis at deltage i, hvis man indgår i officialordningen og løber med klubtrøje yderst - hvis du 
vil med, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato 
og distance. Grundet påskeferie er tilmeldingen lidt amputeret, men absolut sidste tilmeldingsfrist er 
Langfredag 19. april - der er dog risiko for udsolgt, så det er bedre at være i god tid, dvs. før 11. april. 

Motionsudvalget håber, at vi som altid kan stille med en flok glade BMI'ere til dette løb - der er igen i år 
påskeæg til de 100 første børn i mål! 

Mange hilsener - Motionsudvalget 


