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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 24. marts 2020 11:55
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMILøb & Motion løber Coronaløb – kan vi løbe i 24 timer?

Hej alle 

Med inspiration fra en af vores naboklubber (tak, OAM) vil Motionsudvalget til lørdagens træning 28/3 byde ind 
med noget helt nyt – vi træner stadig sammen, men hver for sig – men vi gør det fortløbende (ha!). Det betyder, at 
vi vil prøve at lave vores eget lille ”løb så langt, vi kan”-arrangement, der gerne skulle forløbe over et døgn – eller så 
langt, som vi nu kan klare det. Vi er jo også mange, der skal holde gang i benene, til når vi skal løbe BMI Cannonball 
6. juni – for du er vel tilmeldt?!? Vores eget løb i juni bliver selvfølgelig gennemført som aftalt – bare vi er nok, der 
krydser fingre for det! 

Coronaløbet starter kl. 8 ved SuperBrugsen i Beder, og vi vil forsøge at holde den gående til søndag morgen kl. 8. 
Man byder ind på forløb a halve timer – dvs. man må gerne løbe i en halv, en eller to timer, men ikke kortere end en 
halv time – og det er afgørende, at man overholder skiftetiderne. Hellere komme 10 min. for tidligt tilbage, hvor 
man så kan tage en runde ad Kirkebakken, Byvej, Byagervej, Beder Landevej (eller en sløjfe efter eget valg) for at få 
det til at passe, end at man opdager på sin vej rundt om Rokballe, at man faktisk skulle have været tilbage nu. Alle 
vælger deres egen rute – efter egen lyst og evne. Der er altså ingen fast rute, der skal følges. 

Vi har som udgangspunkt (og i sagens natur) én løber i gang ad gangen. Skulle der være flere, der kun kan i et 
bestemt tidsrum, kan vi godt have nogle stykker, der løber samtidig – ikke sammen – men det er kun én af dem, der 
tæller. De løbere, som løber samtidig, skal selvfølgelig helst ikke løbe sammen, men vælge individuelle ruter. 
Motionsudvalget beslutter, hvem der er tællende løbere, og der bliver offentliggjort en startliste inden løbet, så 
ingen er i tvivl om, hvornår de løber. 

HUSK – når man kommer i mål, og den næste starter, foregår det IKKE med highfive, klap i ryggen eller andet – en 
løftet hånd, eventuelt et diskret kampråb mellem de to skiftende løbere, og så er næste m/k afsted.  

SuperBrugsen Beder har lovet at sponsorere vores indsats med nogle flasker bobler, som vi kan nyde, når vi engang 
er ude af coronaskyggen – så indtager vi dem i fællesskab! Selv om vi har SuperBrugsen som vores start- og slutsted, 
er der af sundhedsmæssige årsager ikke depot der – vi skal være selvforsynende med vand, energi og hvad vi ellers 
har brug for. Og HUSK at udvise respekt for de øvrige mennesker på Beder Torv – ingen har lyst til at få sveddråber 
fra en forpustet BMI’er i hovedet, fordi vi har travlt med at skifte løber. Så hellere vente et øjeblik, indtil kysten er 
klar. 

Hvordan foregår det? 

Du melder ind til mig på thomas.rambusch@semantix.dk eller på Facebook (ikke ved at svare på denne mail), 
hvornår du godt kunne tænke dig at løbe, og hvor længe (en halv, en hel, halvanden time etc.) – og prøv for alles 
skyld at være fleksibel. Det er meget nemmere at få planlægningen til at gå op, hvis du siger ”Jeg vil gerne løbe en 
time i tidsrummet 8-14” frem for ”Jeg vil gerne løbe en halv time kl. 10”. Det vil naturligvis være fordelagtigt, hvis 
nogen kunne tænke sig at løbe i ydertiderne – og måske endda nogle nattetider med pandelampe? Motionsudvalget 
vil derefter efter bedste evne forsøge at lave et skema, der tilgodeser flest mulige, og melde ud i god tid, hvordan 
fordelingen ser ud. Seneste indmelding er således torsdag 26. marts. 

Vi løber NATURLIGVIS i klubtrøje, så alle kan se, at vi holder træningen ved lige, og at vi løber sammen, men hver for 
sig. Og når vi kommer hjem til os selv, må vi meget gerne poste en selfie, et løbsreferat, et stemningsbillede, et 
rutebillede eller noget andet på Facebook, så alle kan følge med i, hvordan eventen skrider frem. Skriv meget gerne, 
hvornår du løb, hvor langt du løb, hvilken rute du løb, og hvis du oplevede noget særligt undervejs. Jeg starter 
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tråden lørdag morgen, og for overblikkets skyld bedes alle opslag, kommentarer, billeder o.a. tilføjes til samme tråd 
– så får vi et helstøbt billede af hele forløbet. 

Vi håber, I vil bakke op om denne (synes vi selv) sjove og alternative lørdagstræning, så vi kan bevare vores 
fantastiske holdånd og vores unikke sammenhold, selv om vi ikke må mødes til træning. 

Mange hilsener - Motionsudvalget 


