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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 9. oktober 2019 09:48
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Vinterløbene - Early Bird-rabat med BACH

Hej alle 
 
Vi skal allerede nu til at kigge på næste års løb, idet Aarhus Motion har åbnet for tilmelding til Vinterløbene 
og til BACH (blandt andet).  
 
Vinterløbene i 2020 er (bemærk ny lokation - Scandinavian Center er ude): 
26/1: Ceres Park - 5 eller 10 km 
23/2: Aarhus Ø - 5 eller 10 km - NY lokation med NYE, unikke ruter! 
15/3: Hermans (Tivoli Friheden) - 5 eller 10 km  
29/3: Brabrand - 5, 10 eller 15 km  
 
BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton (BACH) ligger i 2020 den 14/6 - BEMÆRK, at dette er ugen efter 
vores eget Cannonball-løb, hvis man skal disponere sine løb. 
 
Her kan I læse mere om løbene: https://www.aarhusmotion.dk/forside  
 
Som de tidligere år er der mulighed for at få en specialdesignet T-shirt ved at tilmelde sig alle 4 Vinterløb 
fra start (kun de første 1250) - og den mulighed skal vores medlemmer selvfølgelig ikke gå glip af. Desuden 
er det nu muligt at spare lidt ekstra ved at tilmelde sig BACH og samtidig de 4 Vinterløb - men KUN denne 
uge! 
 
Motionsudvalget har kigget lidt på budgettet, og vi ser os desværre nødsaget til at indføre en brugerbetaling 
på 50 kr. pr. stk. til Vinterløbene - dvs. 200 kr., hvis man deltager i alle fire - men vi vil godt lade den ekstra 
Early Bird-rabat komme medlemmerne til gode, så hvis man tilmelder sig BACH og de 4 Vinterløb denne 
uge, får man Vinterløbene til kun 100 kr.! BACH koster i lighed med sidste år 150 kr. for medlemmer (445 
kr., hvis man selv tilmelder sig). 
 
Så altså: Hvis du ved, at du vil deltage i BACH og de 4 Vinterløb, så skriv til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail) - din mail skal indeholde dine 
oplysninger, hvis du ikke har været tilmeldt løb før (navn, fødselsdato, T-shirtstørrelse) og desuden 
distancen på de 4 Vinterløb. Sidste tilmeldingsfrist: 12. oktober. 
Hvis du kun vil med til BACH, eller hvis du gerne vil med til et eller flere Vinterløb, kan du også komme på 
listen nu - så venter vi lige til Black Friday med næste tilmeldingsbølge for at se, om vi kan spare lidt dér. 
Vi holder selvfølgelig øje med, hvor mange T-shirts der er tilbage hos Vinterløbene (alle 4), så ingen går 
glip af den. Hvis du senere skifter mening omkring distancer til Vinterløbene, plejer det ikke at være et 
problem at ændre dette, så det behøver ikke holde dig tilbage. 
 
Samtidig med din tilmelding til noget af ovenstående bedes du lave en overførsel via MobilePay til 63875 - 
dit navn fremgår af overførslen, medmindre du har en arbejdsgiverbetalt mobil - skriv derfpr de(t) relevante 
løb i tekstfeltet: 
BACH og 4 Vinterløb: 250 kr. 
BACH: 150 kr. 
Vinterløb: 50 kr. pr. stk. 
 
Til Vinterløbene er børn under 15 år som tidligere gratis i følge med betalende voksen (ét barn pr. voksen), 
så det vil vi i videst muligt omfang forsøge at benytte os af, dvs. tilmelding på dagen. 
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Motionsudvalget håber, at vi kan få lige så store og brede deltagerfelter som i år - vi er klar til en fest igen 
og igen! Husk, at vi til alle løb med tilskud løber i klubtrøje, og at tilmelding til disse løb indebærer 
deltagelse i officialordningen for 2020 - mere herom sidst på året. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


