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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 4. december 2019 07:35
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Cannonball 6/6 2020 - tilmelding (hvis man vil være sikker på at komme med)

Hej alle 
 
Vi har tidligere skrevet ud om dette (og det er blevet nævnt til træning en del gange), men nu siger vi det 
igen: Vi afholder et helt nyt løb næste år - "BMI Cannonball - Thomas løber nr. 50". Denne event markerer 
undertegnedes 50. halvmaraton, så jeg håber, at rigtig mange i klubben vil være med til at gøre det til en 
sjov begivenhed, som vi får lyst til at gentage videre frem (uden eller med anden undertitel). 
 
Løbet afholdes som nævnt lørdag den 6. juni 2020 kl. 9.00, og distancerne er 7 eller 14 km samt 
halvmaraton (7 km rundstrækning). Ruten er meget flad, ca. 15 højdemeter pr. runde. Denne event er 
naturligvis også åbent for powerwalkere og alm. walkere - blot er maks. gennemførelsestid 3 timer. Efter 
løbet disker Café Klubånd op med noget lækkert at spise, og undervejs sørger SuperBrugsen i Malling for et 
velforsynet depot ved Egelund. Lions Club Beder-Malling stiller også op med deres Lykkevogn, og 
Intersport Odder kommer ligeledes med en stand. 
 
Bemærk, at dette arrangement ligger en uge før BESTSELLER Halvmaraton i Aarhus og i samme weekend 
som North Side - hvis det skulle gøre en forskel for nogen. 
 
I kan læse meget mere om løbet her: https://www.sportstiming.dk/event/6905 
 
For ikke-BMI'ere koster distancerne lidt forskelligt, men vi har sørget for, at klubbens egne medlemmer 
kommer med for 50 kr. uanset distance. Det betyder også, at der ikke skulle være problemer i at skifte 
distance, hvis man på forhånd har over- eller undervurderet sine kræfter. Samtidig betyder det også, at tvivl 
om distancen i hvert fald ikke skal være en grund til ikke at tilmelde sig. ;-) 
 
Tilmeldingen åbner officielt 1. januar, og vi har sendt invitationer ud til både Odder, Tranbjerg og 
medlemmer af Dansk Halvmarathon Klub, så med lidt held bliver der run på tilmeldingerne - derfor har vi 
også sørget for, at vores egne medlemmer kan blive forhåndstilmeldt, så ingen skal gå glip af chancen for at 
være med! 
 
Hvis du vil være med til denne nyskabelse, hvor der også bliver en helt unik medalje til alle gennemførende, 
skal du skrive en mail til mig på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato (hvis 
du ikke har været tilmeldt events før) og ønsket distance. Samtidig bedes du overføre 50 kr. via MobilePay 
til 63875 med teksten BMI Cannonball (vi kan automatisk se navnet på den overførende person). 
 
Deltagelse medfører ikke krav om at indgå i officialordningen, men man er selvfølgelig altid velkommen til 
at tage en tjans eller to. Vi ser dog meget gerne, at klubbens medlemmer deltager iført klubtrøje, så vi kan 
vise de udefrakommende, hvem vi er! 
 
Sidste frist for forhåndstilmelding er fredag 20. december, så vi alle kan holde jul i sikker forvisning om, at 
vores medlemmer er på den fedeste VIP-liste til den sjoveste lokalevent i 2020. 
 
Motionsudvalget satser på massiv og mega-engageret opbakning fra vores medlemmer - lad os skabe en ny 
tradition!!! 
 
Mange hilsener - og god jul og godt nytår til alle - Thomas Wollesen Rambusch, løbskoordinator 
 


