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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. februar 2020 17:57
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Nyt løb og walk til september - Natur 360° i Hasle Bakker

Hej alle 
 
Aarhus Motion har lanceret en ny løbs- og walkevent i Hasle Bakker, hvor man for alvor kan få smagt på 
naturen og få brugt benene - 10 km i yderst kuperet terræn, hvor man bl.a. kommer op på det tredjehøjeste 
punkt i Aarhus Kommune (Bakkekammen, hvis nogen var i tvivl). 
 
Eventen foregår 6. september kl. 10 og kiler sig således fint ind mellem Marselisløbet 29. august og 
Tranbjerg Løber 20. september. Og selvfølgelig skal BMI Løb & Motion med til dette nye tiltag - måske 
både med walkere og løbere? 
I kan læse mere om løbet her: 
https://www.aarhusmotion.dk/event/natur360   
 
Der er en brugerbetaling for medlemmer af BMI Løb & Motion på 50 kr. for deltagelse i eventen - betales 
samtidig ved tilmelding, som foregår ved at skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med 
angivelse af navn og fødselsdato, hvis man ikke tidligere har været tilmeldt events. De 50 kr. indbetales via 
MobilePay på 63875 - husk at skrive formålet - "Natur360" vil være fint dækkende. 
Som altid forudsætter deltagelse i klubstøttede begivenheder, at man indgår i officialordningen - skriv til 
Thomas for at høre, hvor der er plads! 
Og så deltager vi selvfølgelig med klubtrøje eller -jakke yderst, så ingen er i tvivl om, hvor vi kommer fra - 
kampråb og foto på dagen hører I mere om, når vi kommer lidt nærmere. 
 
Vi er i god tid, men vi ved endnu ikke, om der kommer deltagerbegrænsning på løbet, så derfor åbner vi for 
tilmelding allerede nu. Vil du med, så tilmeld dig hellere med det samme, så det ikke pludselig er for sent... 
 
Motionsudvalget håber, vi kan stille bredt og veloplagt op til denne nye event! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


