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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Crossløbet på lørdag - krav til klubmestre

Kære alle medlemmer 
 
Det ser ud til, at vi får et godt deltagerantal på lørdag, hvor vi for første gang afvikler åbne mesterskaber i 
crossløb for lokalområdet samtidig med vores klubmesterskaber. 
 
Skal du med? Så husk at melde dig til på https://www.facebook.com/events/373967056624924/ , så vi kan 
vurdere, hvor meget kage osv. vi skal indkøbe. 
 
Bemærk, at da løbet er åbent, vil vi gerne kunne se og vise, hvem der hører til klubben (også selv om vi 
kender jer) - også så de "eksterne" kan se, hvor hammergodt det ser ud, når vi har klubtrøjen på. 
Motionsudvalget har derfor besluttet, at det i år er et krav for at kunne blive klubmester, at man løber i 
klubtrøje (blå med orange logo, hvis nogen skulle være i tvivl). Klubtrøjen bæres naturligvis som det 
yderste lag. Der kan dog dispenseres for børn, der ikke har kunnet skaffe trøjer i korrekt størrelse. 
 
Det betyder, at hvis man løber uden klubtrøje, kan man godt vinde løbet, men man bliver ikke klubmester - 
dvs. man får intet diplom og kommer ikke på den officielle klubresultatliste. Hvis du slår din klubkammerat 
i samme aldersgruppe i spurten, og vedkommende har sin fine klubtrøje på, og du bare fandt en gammel 
ukurant trøje i skabet derhjemme, er det altså nr. 2, der bliver klubmester, ikke dig - så skulle det vist være 
slået fast. 
 
Lions har en tombola på stedet med fine præmier, så husk at tage lidt kontanter med - provenuet fra 
tombolaen er tilskud til klubben, så det er hjælp til selvhjælp. 
 
Vi håber at se rigtig mange glade medlemmer på lørdag - nummerudlevering fra kl. 9.30 ved bunden af 
Beder Landevej. Kom gerne på cykel, da det er småt med parkeringspladserne, og vi nok beder bilerne 
parkere i god afstand. 
 
Mange hilsener og på gensyn - Motionsudvalget 


