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BMI Løb & Motion <bmimotion@gmail.com>

Næste-næste-næste-næste-næste-næste løb - Moesgaard Trail Run 6/10
1 meddelelse

bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com> 27. august 2019 kl. 09.30
Til: BMI Motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Bcc: bmimotion@gmail.com

Hej alle

Der er mange løb i nærmeste fremtid - i dag 27/8 er der Solbjerg Sø Løbet (vi har en tom plads, se FB), på lørdag er
der Marselisløbet, søndag Marselis Cykelløbet (tilmelding til begge NU!), 15/9 er der Tranbjerg Løber 6 Timer - vi har
p.t. 2 hold (brugerbetaling mangler for et hold, AC!) og en sololøber - der er plads til mange flere!!! 21/9 holder vi
vores klubmesterskaber i cross, som i år er et åbent løb (I HAR vel husket at tilmelde jer
på https://www.facebook.com/events/373967056624924/ , så vi ved, hvor mange kager vi skal købe???), 28/9 er der
1900 Halvmaraton og kvartmaraton (tilmelding i gang) - og SÅ - søndag den 6. oktober - kommer det næste (etc.) løb,
nemlig Moesgaard Trail Run!

Konceptet er ændret lidt fra sidste år, idet løbet i år består af tre sløjfer a 5 km - alle bliver sendt af sted på 1. sløjfe fra
kl. 10 (start ved Moesgaard Museum), og i mål kan man vurdere, om man har fået nok, eller om man vil have en
sløjfe mere. Rækker to sløjfer ikke, kan man sørme også få lov til en tredje sløjfe, så der er mulighed for 5, 10 eller 15
km - man beslutter under løbet, hvor langt man vil løbe. Se mere her:
https://www.aarhusmotion.dk/event/moesgaard-trail-run  

Det skal lige bemærkes, at dette løb desværre er sammenfaldende med klubbens tur til Middelfart, så tænk lige over
det, inden du tilmelder dig (også hvis du har meldt dig som official til løbet).

Der er en brugerbetaling på 100 kr. til løbet (uanset antal runder), så hvis du har lyst til at deltage, bedes du sende en
mail til thomas.rambusch@semantix.dk (ikke ved at svare på denne mail) med navn og fødselsdato (hvis du ikke har
løbet før). Samtidig indbetaler du 100 kr. pr. deltager via MobilePay til 63875 med Moesgaard Trail Run i tekstfeltet.
Deltagelse forudsætter som altid, at man indgår i officialordningen og løber i blå/orange klubtrøje yderst på dagen.

Arrangørens pris stiger pr. 1/9, så hurtig tilbagemelding vil være værdsat - Motionsudvalget håber, at vi kan stille med
en flok topmotiverede trailløbere til dette løb.

På Motionsudvalgets vegne - Thomas Wollesen Rambusch
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