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Emne: BMI Cannonball - vores eget løb!!!

Hej alle 
 
Motionsudvalget kan næsten ikke være i sig selv af begejstring - I har måske hørt rygterne, og nu kan vi 
bekræfte dem - næste år afholder vi vores helt eget løb!!! Det bliver lørdag den 6. juni (8 dage før BACH) 
kl. 9 fra Egelund, og løbet får titlen BMI Cannonball. Det betyder, at det er et løb, hvor der ikke er 
chiptidtagning, og hvor fokus ligger mere på samværet og oplevelsen end på præstationer og tider. Der er 
derfor heller ikke nogen præmier i mål. 
 
Løbet løbes i sløjfer af ca. 7 km, så man kan løbe 7 og 14 km samt halvmaraton. Og så passer titlen i øvrigt 
ikke helt - det fulde navn på løbet bliver "BMI Cannonball - Thomas løber nr. 50", fordi et medlem af 
Motionsudvalget (der er ikke præmie for at gætte hvem) den dag løber sit halvmaraton nr. 50, og det skal 
selvfølgelig fejres lidt. Vi havde ikke flere skæpper at sætte lys under, så vi valgte i stedet at give fuld fokus 
:-D  
 
Prisen for løbet bliver 85 kr. for 7 km, 110 kr. for 14 km og 135 kr. for halvmaraton – MEN det skal 
selvfølgelig kunne svare sig at være medlem at den arrangerende klub, så derfor bliver prisen for 
klubmedlemmer KUN 50 kr. uanset distance!!! Og i lighed med crossløb og Fastelavnsløb medfører 
deltagelse ikke krav om deltagelse i officialordningen - til gengæld regner vi klippefast med, at medlemmer 
løber i klubtrøje. 
 
Vi åbner for officiel tilmelding til løbet 1. januar, men inden da skal vi nok annoncere igen og sørge for 
forhåndstilmelding af vores egne medlemmer - løbet får et maks. deltagerantal på 200. 
 
Der kommer meget mere ud omkring løbet senere, men i første omgang håber vi, at I vil sætte et stort kryds 
i kalenderen, så I kan være med til denne nyskabelse i BMI-regi – som deltager, som tilskuer eller som 
vejviser undervejs.  
 
Vi glæder os til at dele denne oplevelse med så mange som muligt! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


