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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Kommende løb - BACH, Brabrand, Marselis, Tranbjerg 6 Timer

Hej alle 
 
Sommeren nærmer sig, og dermed også ferietid, hvor nogle kan være svære at fange, så derfor åbner vi 
allerede nu op for tilmelding til en række løb, som finder sted i løbet af sommeren eller lige på den anden 
side. 
 
Tranbjerg Løber 4/6: Det kan lige akkurat lade sig gøre at tilmelde sig til dette løb - man vælger selv på 
dagen, om man vil løbe 2,5 - 5 - 7,5 eller 10 km (2 sløjfer). Bagefter er der sandwich og en øl/vand - løbet er 
gratis at deltage i. 
 
BACH 16/6: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton er en fast tradition i klubben, og 47 medlemmer er 
allerede tilmeldt (3 af dem som Run With Me-løbebuddies på 10 km). Knap 12.000 personer stiller op. 
Løbet koster 150 kr. i brugerbetaling (100 for Run With Me). 
 
Brabrand Sø Halvmaraton #19, 18/8: Dette sjove lille løb er temmelig hyggeligt - depoter med chips, cola 
og slik, kage i mål samt en alkoholfri øl. Maks. 80 deltagere - 27 numre solgt i skrivende stund. 
Brugerbetaling 50 kr. - bemærk, at vi ikke løber i Viborg i år. 
 
Marselisweekenden er også en aarhusiansk tradition - lørdag 31/8 er der løb - 12 eller 6 km, 6 km walk eller 
3 km børneløb, og søndag 1/9 er der cykelløb - 30, 50 eller 80 km. Gratis at deltage i for klubbens 
medlemmer. 
 
Selv om det er inde i september, skal vi også lige huske Tranbjerg Løber 6 Timer - for der kan gå hen og 
blive udsolgt. Man løber på hold bestående af 1-6 løbere i op til 6 timer (11-17) omkring søen på en 1,1-km 
rute. Holdene bliver sammensat efter bedste skøn, så alle får løbet det, de gerne vil. Singleløbere betaler 150 
kr., holdløbere 100 kr. pr. person. 
 
Til alle disse løb gælder, at deltagelse til prisen forudsætter, at man indgår i officialordningen og løber i 
klubtrøje (blå/orange) yderst. Tilmelding foregår ved at skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af løb, navn, fødselsdato (og for BACH også T-
shirtstørrelse). Til 6-timers-løbet må man også gerne angive, hvor langt/længe man forventer at løbe. 
 
Til huskelisten: Klubbens crossmesterskaber (der nok bliver lidt anderledes i år) afholdes 21. september, og 
1900 Halvmaraton (og kvartmaraton) kommer 28. september - begge er komplet gratis. 
 
Motionsudvalget håber, at rigtig mange vil være med til at sætte et festligt BMI-præg på disse løb! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


