
Løbetræner i BMI-Løb & Motion, til ny løbeskole for nybegyndere. 
 

I forbindelse med projekt ”kom og vær med i BMI – 30+ og seniorer” støttet af Bevæg dig for livet – Aarhus 
puljen, opstarter vi i april 2020 en løbeskole for nybegyndere og hertil søger vi nu en løbetræner. BMI Løb 
& Motion er en løbeklub i Beder Malling, 10 km syd for Aarhus. 

Du skal selv være løber og god til at motivere andre til at komme i gang med at løbe. Ideelt er du en dygtig 
inspirator og kan lave differentieret træning de forskellige deltagere, som skal i gang med at løbe. Du får et 
trænerkursus, og binder dig for en 2.5 års periode i BMI. Vi ser gerne at du forbliver medlem af BMI, 
fremadrettet, så du fremover kan blive ved med at inspirere flere voksne til løb i skovene og vejene 
omkring Beder Malling. 

Vi starter løbeskolen op onsdag d.1.april. Der er løbeskoletræning ca. 30 min. X 2 om ugen, hver onsdag 
kl.17.30 og lørdag kl.10. Det er samme tid, og sted, som resten af Beder Malling Idrætsforenings Løb & 
Motion gruppe, også mødes, så de nye løbere på sigt kan koble sig på de andre løbere – i det tempo, der 
passer bedst.  

BMI Løb & Motion starter altid op samlet, hvor vi fordeler os på hastigheder fra 7 min pr. km og nedefter. 
Vi har også et Powerwalk hold, for skadede løbere, løbere der ikke kan løbe mere og andre der kun vil og 
kan gå hurtigt, ca. 6-7 km på time. Vi vægter fællesskabet og den gode velkomst, højt, og inden løb står vi i 
rundkreds skulder ved skulder, mens vi råber; hvem er vi? – BMI – derefter løber løberne 1 km samlet, 
inden hastigheden øges. 

Løbeskolen er, i den to årige projektperiode, hovedsageligt for uøvede, der gerne vil begynde at løbe og 
som har brug for en dygtig motivator til at kunne igangsætte og fortsætte løbetræningen. Derfor opstarter I 
med 30 min x 2, om ugen, da de uøvede ikke kan holde til 1 times løbetræning. Projektets kerne er den 
gode velkomst og fastholdelse i idrætten. Løbetrænerens vigtigste opgave er derfor, at støtte de nye 
medlemmer, således at de oplever tryghed, fællesskab og tilpas træningsmængde og dermed ønsker at 
fortsætte med løbetræningen til fællestræningen i BMI. Der er træning hele året, 2 x om ugen. 

Information om udvikling og billeder af løbeskolen, vil blive brugt til reklame for projektet i medierne og 
som evaluering af projekt. Der vil løbende komme nye til løbeskolen, og du vil blive kontaktet af 
projektkoordinator eller et bestyrelsesmedlem, når der kommer en ny på holdet. Du vil kunne trække på 
vores erfaringer, indenfor træningsfællesskab og løb, hvis du har et behov. Vi har løbetrænere i klubben, 
der varetager træningen indenfor halv- og helmarathon og konkurrenceløb, som du også kan sparre med. 

Vi kan tilbyde 110 kr pr. uge i projektperioden, samt et løbetræner kursus i DGI- regi. 

Send en ansøgning og et CV, inden d. 20. februar 2020, hvis du ønsker at være vores nye løbetræner i BMI 
– Løb & Motion, til projektkoordinator anetteuldall@yahoo.dk  

Vi læser ansøgningerne løbende, så tøv ikke for længe. Samtaler er i uge 9. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Med Løbende hilsen  

Anette Uldall-Jessen, projektkoordinator, 20999201 efter kl.17 

BMI Løb & Motion. 


