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bmimotion@gmail.com

Fra: BMI Løb & Motion <bmimotion@gmail.com>
Sendt: 27. marts 2019 14:13
Til: <Til alle medlemmer af BMI Løb & Motion>
Emne: Lørdagstræning d. 30. marts med Borgerbazar – og lørdagstræning d. 6. april med 

’Tag en ven med’.

Lørdagstræning d. 30. marts skyder Borgerbazaren i gang – og lørdagstræning d. 6. april 
skyder sommersæsonen i gang med ’Tag en ven med’. 

  

Kære løbevenner 

Lørdag bliver en travl dag i BMI Løb & Motion, hvor en stor flok løbere drager til VM i Cross ved 
Moesgaard. Resten af klubbens løbere vil vi gerne invitere til træning fra Egelund som en lille 
happening i forbindelse med Borgerbasaren. Der er planlagt 3 ruter, hhv. 4,3 km, 6,5 km og 10,8 
km., hvor der vil være vejviser/fartholder på alle tre distancer. Endvidere en kort børnerute i 
Hundeskoven overfor Egelund. 

Det bliver ’åben træning’, idet vi inviterer alle løbeinteresserede i Beder/Malling/Mårslet til at 
deltage via forskellige sociale medier. Så kender du nogen, der skal præsenteres for klubben - så 
tag dem endelig med. Altså – ingen officiel løbetræning i skoven på lørdag. Og man kan sagtens 
nå at se VM i Cross senere på dagen, hvor hovedkonkurrencen for kvinder starter kl. 13 og for 
mænd kl. 14. 

  

Vi gentager mere eller mindre konceptet efterfølgende lørdag d. 6. april fra den store 
parkeringsplads i Fløjstrup. 

  

Her kan I se den tekst, der bliver sendt ud via diverse kanaler: 

  

Lær os at kende … BMI Løb & Motion 

  

Kære medlemmer i alle afdelinger 

  

Hvert forår har vi i BMI Løb & Motion et arrangement, hvor vi fejrer forårets komme. 

I år er det lørdag den 6. april kl. 10.00. Vi mødes på P-pladsen ved Fløjstrup Strand (kør ind 
forbi Mariendal Strand til p-pladsen). 
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Den dag skifter vi til sommertid, og vi løber på vore kendte ruter i skoven. Men helt særligt i år vil 
vi invitere jer, jeres familier, naboer og venner til at være med denne dag. Man behøver ikke at 
løbe langt eller hurtigt – der er plads til alle. 

Vi sørger for, at alle bliver fulgt rundt i skoven i grupper, der passer til netop jeres tempo – man 
kan for den sags skyld også vælge at vandre. Den længste distance er 10 km, og der er mulighed 
for alle distancer derunder. Og der skal ikke præsteres bestemte tider. Det er fint at løbe hurtigt, 
men det er faktisk vigtigere, at nyde en tur i skoven, hvor vi – erfarne løbere – deler ud af vores 
glæde ved at bruge naturen til motion og samtidig kan I opleve det stærke sociale sammenhold, vi 
har i afdelingen. 

Når løbet er slut, deler vi historier med hinanden. Vi køber nogle poser rundstykker og håber, at 
der bliver nok til alle. Vi vil bede jer selv at medbringe kaffe/the, eller hvad I har brug for at drikke. 
Husk også en varm, tør bluse til at tage over sig bagefter. Og de, der har lyst til bade, skal have et 
håndklæde med. 

Vi glæder os til at være sammen med jer. 

  

Med venlig hilsen 

BMI Løb & Motion 


