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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 28. november 2019 09:13
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Vinterløbene - tilmelding

Hej alle 
 
Selvom 2019 er og har været et skønt løbeår, er der også et nyt og spændende år på vej, og 2020 starter (når 
man lige ser bort fra vores eget Løb Langt 12. januar - husk det nu!) som altid med Vinterløbene. Og i år er 
der skiftet lidt ud i lokationerne! 
 
Vinterløbene i 2020 er (bemærk ny lokation - Scandinavian Center er ude): 
26/1: Ceres Park - 5 eller 10 km  
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-ceres  
23/2: Aarhus Ø - 5 eller 10 km - NY lokation med NYE, unikke ruter!  
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-aarhusoe  
15/3: Hermans (Tivoli Friheden) - 5 eller 10 km 
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-hermans 
29/3: Brabrand - 5, 10 eller 15 km 
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-brabrand  
 
I erkendelse af budgetmæssige udfordringer har Motionsudvalget besluttet at indføre en lille brugerbetaling 
på Vinterløbene, nemlig 50 kr. pr. løb - til gengæld får man som altid en flot løbe-T-shirt, hvis man 
tilmelder sig alle fire løb på én gang (men deltager man ikke i et løb, gælder de sædvanlige betingelser, at 
man så tilbagebetaler klubbens reelle udgift). Der er i skrivende stund ca. 500 T-shirts tilbage - vi har jo 
allerede tilmeldt 16 medlemmer på en Early Bird-ordning. Det vides ikke, hvornår beholdningen slipper op, 
så hvis du vil med til alle fire løb, er det bedst at slå til med det samme! 
 
Hvis du har lyst til at deltage i ét eller flere af Vinterløbene, bedes du skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail) med angivelse af navn, fødselsdato 
(hvis du ikke har været tilmeldt løb før), løb, distance og T-shirtstørrelse (hvis du tilmelder dig alle fire). 
Samtidig med tilmeldingen bedes du indbetale X gange 50 kr. (X er det antal løb, du vil deltage i) via 
MobilePay til 63875 med teksten Vinterløb. 
Tilmeldingsfrist til første løb er 22. januar. Eventuelle spørgsmål kan også rettes til ovennævnte e-
mailadresse. 
 
Du kan godt vente med at tilmelde dig de senere løb, til de første er afholdt, men så er muligheden for T-
shirt selvfølgelig forpasset. Vi minder også lige for god ordens skyld om, at deltagelse som altid fordrer, at 
man indgår i officialordningen, og at man løber med klubtrøje/-jakke yderst. 
 
Børn under 15 år er som tidligere år gratis (ét barn pr. betalende voksen), så vi satser på at tilmelde børn på 
dagen. 
 
Motionsudvalget håber, vi kan starte året i flyvende stil og sætte et bredt, muntert og varieret aftryk på disse 
løb, som vi plejer. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


