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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Næste løb - Tranbjerg Løber 6 Timer 15/9

Hej alle 
 
Efter Solbjerg Sø Løbet 27/8 (tilmelding stadig åben - gratis deltagelse) og Marselisløbet 31/8 (tilmelding 
stadig åben - gratis deltagelse) er næste løb i kalenderen Tranbjerg Løber 6 Timer, hvor BMI selvfølgelig 
også skal stille med hold.  
 
I kan læse mere om løbet her: https://tranbjerg-lober.dk/tranbjerg-loebet/tranbjerg-loeber-6-timers-loeb/ 
 
Det er heldigvis ikke så hårdt, som det lyder - man kan vælge at løbe solo i alle 6 timer, men man kan også 
sagtens melde sig på et blandet hold - op til seks deltagere pr. hold - der er kun én deltager på holdet på 
ruten ad gangen. Man kan f.eks. sige, at man gerne vil løbe 15 km den dag, at man gerne vil løbe i en halv 
time, eller at man bare gerne vil løbe det, man kan. Man kan også sagtens have sine børn med, som så yder 
det, de kan (tæller dog hver især som deltagere). Jeg prøver derefter at sammensætte hold på bedste vis. To 
personer, der hver ønsker at løbe i tre timer, kan således sagtens udgøre et hold. 
 
Løbet starter kl. 11 - vi sætter en pavillon op og har lidt drikkevarer med. Der er gode depoter med slik, 
sodavand, frugt og andet godt for hver 1,1 km - svarende til en runde omkring søen. Det betyder også, at 
man kan blive afløst efter et valgfrit antal runder a 1,1 km - en fordeling kunne være, at hver person på 
holdet løber 2-3 km og derefter skifter. Når løbet slutter kl. 17, serveres der en øl/vand og grillmad, og vi 
kan hygge lidt sammen med de øvrige løbere, før dagen er forbi. 
 
Prisen for at deltage i dette løb er 100 kr. pr. person i brugerbetaling - for singleløbere dog 150 - for dette får 
du masser af depotforplejning, hyggeligt samvær, en sjov løbeudfordring og mulighed for at heppe på BMI-
løberne, når de med hyppige mellemrum passerer vores lejr. Eneste anden forudsætning for deltagelse er, at 
man indgår i officialordningen og løber i klubtrøjen yderst. 
 
Arrangørernes pris for at deltage stiger inden længe, så vi vil gerne have første bølge af tilmeldinger i gang. 
Hvis du har lyst til at deltage i dette løb, så skriv til mig på thomas.rambusch@semantix.dk (ikke ved at 
svare på denne mail) - angiv gerne, hvor meget/hvor længe du regner med at løbe. Ved samme lejlighed må 
du gerne overføre 100 kr. pr. deltager (150 hvis du løber solo) til 63875 via MobilePay - du behøver ikke 
skrive navn, medmindre du har en firmatelefon - skriv f.eks. "Tranbjerg Løber 6 Timer" i tekstfeltet. Sidste 
frist for at komme med i første tilmeldingsbølge (og dermed måske få den mest optimale holdfordeling) er 
mandag 12. august. 
 
På Motionsudvalgets vegne mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch 


