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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 7. januar 2020 08:03
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Opsummering på løb og løbstilmeldinger

Hej alle 
 
Der har været en heftig aktivitet på Facebook på det seneste, så for at samle op på alt det, der 
foregår (og imødekomme de ikke-FB-aktive) følger her en opsummering fra mit bord på det, der 
rører sig i klubben: 
 
12/1: BMI Løb Langt - på søndag afholder vi vores Løb Langt-arrangement, hvor vi som altid har 
inviteret Odder, Tranbjerg og Mårslet til at hygge sig med os. Der er ruter på 11,5, 17,8 og 22,1 
km, men man kan sagtens korte af, hvis man vil. Se rute(r) 
her: https://www.plotaroute.com/route/939484?units=km&fbclid=IwAR1A9smX7-
Ck6k3QFOmt8YBlF7uCjlGxuZgEz96mCANmYuvWOptJBwzWDVg 
Tilmeldingsfristen er faktisk overskredet, så hvis nogen i sidste øjeblik gerne vil med, skal man 
straks skrive til Carsten på nymarksalle122@gmail.com og tilmelde sig. Der er som altid lækker 
forplejning ved Café Klubånd efter løbet, og forplejningen koster 20 kr., der kan indbetales via 
MobilePay på 63875 med teksten "Løb Langt". Det er også muligt at betale søndag, men der er 
begrænset deltagerantal, så man kan ikke forvente at kunne komme med på dagen, hvis man ikke 
er tilmeldt. 
 
25/1: DagliBrugsen/Gylling-Løbet - nyt (engangs) løb med walk - her er omtalen fra arrangørerne 
(Odder Atletik og Motion): 

Vi skal fejre at den længe ventede motorvejs cykel/løbe/vandresti mellem Ørting og Gylling nu 
endelig er kommet. Når andre store motorveje eller broer åbnes i Danmark sker det altid med et 
stort motions- eller cykelløb - det vil vi da heller ikke stå tilbage for i Odder Kommune. 

Der er to ruter: den korte, som også er walk-ruten, er på 5,6 km mens den lange rute er på 9,5 
km. 

Starttidspunkter: den lange rute sendes afsted kl. 10.00 mens den korte og walk-ruten sendes 
afsted kl. 10.15 

Start og mødested er på p-pladsen ved DagliBrugsen i Gylling. Kom i god tid og sørg for at fylde 
bilerne op - der bliver trængsel i den lille by. 

Ruterne bliver afmærket med refleksbånd på skilte og med spray på vejene. Der vil desuden stå 
lokale hjælpere med gule veste ved de strategiske steder i vejkryds og hvor der kan forekomme 
trafik. Alt dette og meget andet markedsføring har vi heldigvis Gylings “borgmester” Lars 
Dalsgaard til at styre. 

Der bliver stillet et telt op på P-pladsen og der vil også være mulighed for at trække ind i Brugsens 
baglokale som i dagens anledning bliver nogenlunde ryddet for varer. 

Medarrangør og sponsor af løbet, Nils Krogstrup, som er den daglige leder af Brugsen, står efter 
løbet, sammen med en masse hjælpere, klar til at servere brød, kage, 1/2 liter vand, frugt og kaffe 
til samtlige deltagere. 
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Niels har også sponseret en goodiebag som hver enkelt deltager får når man passerer 
målstregen. 

Jeg har fået rigtig mange flotte lodtrækningspræmier fra byens handlende og virksomheder - der 
bliver sat en plakat op i teltet med vinderne. 

Tilmelding skal ske ved sms på 2986 5502 eller på mail: finn@ssport.dk. Skriv blot navn og 
hvilken distance i løber (eller går). I får så tildelt et startnummer - som vil være det nummer i 
deltager med ved lodtrækningspræmierne. 

Det koster ingenting at deltage - kun jeres gode humør er betalingen! 

Det bliver en festdag for os alle! 

BMI: Løbet er som nævnt gratis, og derfor er der heller ingen krav om deltagelse i 
officialordningen - klubtrøje er velkommen, men ikke obligatorisk. Deltagere tilmelder sig selv hos 
Finn Ernst som angivet. 

26/1: Vinterløbet Ceres Park - årets første oficielle motionsløb. Tilmeldingen har kørt længe, og i 
dag (tirsdag) er absolut sidste frist, hvis man vil have navn på nummeret. Senere tilmelding er 
med risiko for udsolgt. Løbet koster i år 50 kr. for medlemmer at deltage i - pengene indbetales via 
MobilePay til 63875, og tilmelding foregår til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk - med 
angivelse af navn, fødselsdato og distance (5 eller 10 km). Der er også stadig mulighed for 
tilmelding til alle runder (=200 kr.), hvor man får en T-shirt med i købet, men der er kun ca. 250 
pladser tilbage. Se tidligere mails omkring dette. Deltagelse fordrer, at man indgår i 
officialordningen og løber med klubtrøje yderst. 

2/2: Tranbjerg Løb Langt - vores kære naboklub vil også gerne invitere os til Løb Langt, og de har 
i år givet mulighed for at løbe en reel halvmaraton (særlig gestus over for os (ét medlem især)). 
Man kan løbe 7, 14 og 21 km, og løbere på 1 og 2 runder starter kl. 10, mens halvmaratonløbere 
starter kl. 9.15. Der er mulighed for bad og omklædning, og efter løbet er der traktement 
formedelst 20 kr. (betales på dagen). Støt op om vores naboklubber - vær med i både Gylling og 
Tranbjerg! 

6/6: BMI Cannonball - Thomas løber nr. 50 - vores helt eget løb med start fra Egelund. I kan læse 
meget mere om løbet her: https://www.sportstiming.dk/event/6905 - men husk, at medlemmer af 
BMI Løb & Motion deltager for kun 50 kr. uanset distance. Tilmelding sker til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk (med samtidig indbetaling af 50 kr. til 63875) med angivelse af 
navn, fødselsdato og ønsket distance. Walkere er også velkomne - maks. gennemførelsestid er 3 
timer. Der er kun 200 pladser til løbet, og de 60 er allerede solgt, så tøv ikke for længe. Dejligt 
traktement ved Café Klubånd også til dette løb. 

Vi har meget mere i støbeskeen (Vinterløb 2, 3 og 4, TestRun 16K, BACH og meget andet), men 
dette var de vigtigste ting lige nu. Motionsudvalget håber, at endnu flere kan få motivation til at 
komme med de mange og varierede tilbud, vi har. 

Mange hilsener - Motionsudvalget v/Thomas Wollesen Rambusch 

 


