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Fastelavnsløbet den 29 februar
bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com> 18. januar 2020 kl. 13.43
Til: Carsten Kjærgaard <nymarksalle122@gmail.com>
Bcc: bmimotion@gmail.com

Kære alle BMI-løbere

Da Kennedy i januar 1961 holdt sin indtrædelsestale som præsident, forudsagde han på mirakuløs vis etableringen af 
BMI Løb & Motion mange år senere. Han sagde nemlig ved den lejlighed sådan cirka følgende: "Spørg ikke, hvad BMI 
Løb & Motion kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for BMI Løb & Motion". 
Nu - 60 år efter - stiller vi i Motionsudvalget det samme spørgsmål, og vi iler med svaret: Tilmeld dig så hurtigt som muligt 
til Fastelavnsløbet med og mod Odder Atletik den 29. februar og bidrag til, at din elskede løbeklub vinder både 10 km 
pokalen og 5 km pokalen tilbage til Beder-Malling. 10 km pokalen (også kaldet Kongepokalen) er allerede i vores 
varetægt fra 2019, men det vil da være suverænt, at begge pokaler står på ama'rhylderne i BMI-hjem i hele 2020!! 
Derfor: Skriv dit navn og løbsdistance (5 km eller 10 km) til Carsten på mailadressen nymarksalle122@gmail.com (det vil 
sige, at du ikke bare skal klikke svar på denne mail) eller på Facebook-tråden om samme emne, og så er du vupti tilmeldt 
til Fastelavnsløbet 2020. Og behøver vi at sige: Afbud modtages kun med meget sur mine. Og alle løber naturligvis i 
klubtøj!!! 
Løbet foregår klokken 10 fra Egelund (ja, vi er på hjemmebane, og ruten bliver lavet på en sådan måde, at den passer 
helt optimalt til BMI'ernes løbe-stile). Efter løbet diverteres vi med fastelavnsboller á la Klubånd!!! Det hele er gratis!!! 
What is not to like?!!! 
Absolut sidste tilmelding er den 23. februar, men gør det allerede nu og ryd derefter din kalender for alle andre 
distraherende aftaler på og i omegnen af den 29. februar. 
NB: Vi satser på at stille med et vanvittigt stort BMI-hold i år, så alle er virkelig-virkelig velkomne.Men de monsterhurtigste 
BMI-løbere er ikke bare velkomne. De er tvangsudskrevne. Så husk at prikke de hurtige BMI-drenge og -piger på 
skulderen og mind dem om, at Motionsudvalget regner med dem den 29. februar!! 
NB-NB: Motionsudvalget forebeholder sig ret til - dog efter rolig men indtrængende dialog med de implicerede - at flytte 
rundt med de hurtigste løbere, så vi stiller de optimale hold på både 5 og km. Vi gaber nemlig stort i år - begge pokaler til 
BMI!!! 
Venlig hilsen 
Motionsudvalget 
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