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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 19. marts 2020 08:48
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Næste løb (?) - TestRun 16K 12. maj - 16 km på flad rute

Hej alle 
 
Håber alle får mulighed for at nyde det efterhånden gode vejr og de stille stunder til lidt selvtræning. Som 
situationen ser ud lige nu, er alle aktiviteter i marts aflyst, og april ser også tvivlsom ud. Men SÅ kommer 
maj, og lad os håbe, at alle restriktioner bliver ophævet, så vi kan komme i gang med at deltage i løb igen!!! 
 
Jeg nævner i parentes lige, at der stadig er pladser til Pøt Mølle Løbet 5/5 kl. 17 - halv- og helmaraton. 
Løbet er ikke klubstøttet, men koster til gengæld kun 100 kr. (betales direkte til undertegnede, der sørger for 
tilmelding) - ved eventuel aflysning får man pengene tilbage. Der er i skrivende stund 10 pladser tilbage og 
4 BMI'ere mellem de startende på HM (maks. 25 deltagere på hver distance). 
 
Nå, men Systematic TestRun16k kunne meget vel blive det næste klubstøttede løb - det starter som tidligere 
ved Systematic på Søren Frichs Vej 39 kl. 17.30, og distancen er, måske ikke overraskende, 16 km. Datoen 
er i år tirsdag 12. maj. Ruten går langs Brabrandstien, så den er ganske flad. Der er også masser af 
fartholdere. Læs mere om løbet her: https://www.aarhusmotion.dk/event/testrun 
 
Løbet er helt gratis at deltage i for medlemmer af BMI Løb & Motion - forudsat som altid, at man indgår i 
officialordningen og løber med klubtrøje yderst. Tilmelding foregår ved at skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail) - spørgsmål til løbet og 
officialordningen kan også rettes dertil. Hvis du ikke har været tilmeldt løb tidligere, bedes du angive 
fødselsdato i mailen. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan få god gang i løbesæsonen igen - vi skal jo have vores medlemmer klar til 
vores eget BMI Cannonball 6/6 - for du er vel tilmeldt?!? 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


