
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 27. september 2019 12:45
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Kommende løb - Vejle Ådal, Nytårscup, X-Mas Løbet

Hej alle 
 
Mens efterårssæsonen er i fuld gang, kigger vi også fremad mod kommende løb - men vi kan da lige minde 
om, at man stadig kan tilmelde sig til Moesgaard Trail Run (brugerbetaling 100 kr.) og Kegleløbet i 
Skanderborg (brugerbetaling 50 kr.) - 3 pladser tilbage til halvmaraton i skrivende stund. Se tidligere 
udsendte mails. 
 
Det næste løb, vi har tilmelding til, er Vejle Ådal Halvmaraton, der finder sted 27. oktober. Her kan man 
vælge mellem 5 og 10 km samt halvmaraton, sjovt nok. Vi har sat en brugerbetaling på løbet på 150 kr. for 
halvmaraton (inkluderer mad efter løbet samt medalje) samt 50 kr. for 10 og 5 km. Til de to kortere 
distancer kan mad tilkøbes for 55 kr., men vi vil gerne gøre det nemt og rundt, så Motionsudvalget betaler 
5'eren, mens medlemmer slipper med 50 kr. for tilkøbt mad. Prisen stiger midt i oktober, så sidste 
tilmeldingsfrist er søndag 13. oktober. Ved tilmelding (se herunder) betales brugerbetalingen (+evt. mad) 
ind på 63875 via MobilePay - husk at skrive i tekstfeltet, hvilket løb betalingen angår. Vi kan se dit navn 
som indbetaler, medmindre du har en arbejdsgiverbetalt telefon. 
Læs mere om løbet her: http://www.vejle-if.dk/vejle-aadal-1-2-marathon-d-27-oktober/ 
 
Ugen efter, søndag 3. november, starter Kamstrup Nytårscup - datoerne er i år 3/11, 17/11, 8/12 og 
selvfølgelig tirsdag 31/12. Til alle runder kan man vælge mellem 5 og 10 km, og ruterne er de sædvanlige 
fra Marselisborghallen - nogle med bakker, nogle uden.  
Se mere om løbet her: https://www.1900am.dk/nytaarscuppen 
Man kan tilmelde sig alle (eller et valgfrit antal) runder med det samme eller hver runde for sig. Løbet er 
gratis for medlemmer at deltage i. 
 
Lørdag 21. december er det igen tid til X-Mas Løbet i Odder - superhyggeligt lille løb, som deltagermæssigt 
totalt domineres af Tranbjerg Løber. Men det skal ikke forhindre os i at stille talstærkt og topmotiverede op. 
Man kan løbe runder a ca. 7 km - dvs. 7, 14 eller 21 km - løbet er ikke slået op endnu, men vi starter 
tilmeldingen allerede nu for at være på forkant. Løbet er helt gratis for medlemmer at deltage i, og der er 
muligvis en lille fejring på vej i år for BMI'ere - herom senere. 
 
For alle ovenstående løb gælder, at tilmelding foregår ved at skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato (for nye medlemmer), løb og distance. 
Alle disse løb går på officialordningen for 2020, så ved tilmelding forpligter man sig til at udføre mindst én 
officialtjans næste år (meget gerne flere) - tjanserne meldes ud ultimo november/primo december. Og 
selvfølgelig løber vi i klubtrøje yderst til alle klubbetalte eller klubstøttede løb - i modsat fald accepterer vi 
med glæde at betale løbets fulde pris. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan slutte året af lige så aktivt og bredt besøgt som resten af året - det er altid 
en fornøjelse at høre det høje kampråb og se de blå/orange trøjer i løbsfelterne! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


