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Sendt: 5. november 2019 14:50
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Cannonball 6. juni 2020 - tilmelding

Hej alle 
 
Der er virkelig gang i butikken disse dage - nu åbner vi nemlig også for tilmeldingen til "BMI Cannonball - Thomas løber nr. 50", hvor et medlem af vores 
Motionsudvalg (ingen præmier for at gætte hvem) forventes at løbe sit 50. halvmaraton - og så på eget græs! Nå-ja, så egen asfalt og grussti, da... 
 
Løbet afvikles næste år, lørdag 6. juni fra Egelund - og der er distancer for alle, nemlig 7 km, 14 km og halvmaraton (runder a 7,032 km). Starten for alle 
distancer går kl. 9. Vi har også fået en fin Facebook-side til løbet: https://www.facebook.com/BMI-Cannonball-113135560105646/  - den må gerne deles, og 
man må gerne klikke på Deltager - men det tæller IKKE som tilmelding (se herunder). Husk på, at løbet ligger 8 dage før BACH, hvis du skal koordinere dine 
løb (men at der ikke er Royal Run i Aarhus næste år). 
 
Tilmeldingen åbner officielt 1. januar, og priserne varierer med distancerne, men vores egne medlemmer skal selvfølgelig have en fordel - derfor åbner vi 
allerede nu for forhåndstilmelding for medlemmer, som kun skal betale 50 kr. - uanset distance. Og fordi det er vores eget løb, kræver deltagelse ikke, at man 
indgår i officialordningen - men selvfølgelig løber alle medlemmer i klubtrøje! 
 
Vi ved ikke, hvor mange deltagere der kommer til løbet - maksimum er 200 - men både Odder og Tranbjerg bliver informeret, og medlemmer af Dansk 
Halvmarathon Klub får rabat, så forhåbentlig bliver der run på (ha!). Hvis du vil sikre dig, at du kommer med til dette allerførste cannonball-løb i BMI-regi - 
hvor der er gode depoter under og forplejning i Café Klubånd efter løbet samt en fin medalje - skal du skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk 
med angivelse af navn, fødselsdato (hvis første løbstilmelding) og distance. Samtidig bedes du indbetale 50 kr. via MobilePay til 63875 med teksten BMI 
Cannonball i tekstfeltet. Sidste frist for denne tidlige tilmelding er 20. december - men gør det hellere med det samme, så du ikke glemmer det! Hvis det går 
hurtigt med tilmeldingerne efter 1/1, kan vi IKKE snige os til flere pladser!!! 
 
Motionsudvalget håber, at vores egne farver kommer til at dominere løbsbilledet, og undertegnede håber, at rigtig mange vil have lyst til at fejre denne milepæl 
i min løbskarriere sammen med mig - uanset distance! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget v/Thomas Wollesen Rambusch 


