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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Næste løb - Vinterløbet Hermans 15/3

Hej alle 
 
Efter to veloverståede runder af denne løbsserie er det naturligt nok tredje runde, vi næste gang skal 
fokusere på. 17 medlemmer er allerede tilmeldt, men det kan vi naturligvis gøre meget bedre! 
Tredje runde løber af stabelen søndag 15. marts og tager udgangspunkt i Hermans i Tivoli Friheden – 10 km 
starter kl. 10.10 (det er da til at huske), og 5 km starter 10.30. Du kan læse mere om løbet 
her: https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-hermans 
 
Hvis du har lyst til at være med til dette løb, er der en brugerbetaling på 50 kr. - beløbet indbetales samtidig 
med tilmelding via MobilePay til 63875 med beskedteksten "Vinterløb Hermans". Tilmeldingsmail sendes 
til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail) med angivelse af navn, 
fødselsdato (ved nye tilmeldte) samt ønsket distance. Børn under 15 år tilmeldes gratis på dagen (ét stk. pr. 
tilmeldt voksen). 
To af vores tilmeldte medlemmer har ønsket at afsætte deres nummer, så hvis man ikke har problemer med 
at have en andens navn på maven (navnet bliver ændret på start- og resultatliste), kan man komme med til 
billigere pris - skriv til samme adresse, så formidler jeg kontakten. Man må gerne fysisk rette navnet til på 
nummeret, bare det stadig er læseligt. 
Som altid gælder det, at forudsætning for deltagelse i klubstøttede løb er, at man indgår i officialordningen - 
få mere at vide ved at skrive til samme adresse som ovenfor. Og naturligvis løber vi med klubtrøje yderst, så 
alle kan se, hvem vi er! Intersport Odder er behjælpelige med garderoben :-) 
 
Motionsudvalget håber, vi kan stille flot og bredt op til dette løb, som vi plejer. Måske er det endda denne 
gang, vores walkere også dukker op på scenen - nærmere herom på Facebook. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag 12. marts. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


