
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 30. marts 2020 11:23
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Vi gør det igen - vi løber i 24 timer sammen - hver for sig!

Hej alle 
 
Motionsudvalget er blevet overvældet over den positive respons på weekendens tiltag - 24-timers løb fra 
SuperBrugsen i Beder - uden fysisk kontakt, men med masser af interaktion blandt medlemmerne, især på 
Facebook. Så vi prøver igen... 
 
Lørdag 4. april kl. 8 starter første deltager således foran SuperBrugsen på Beder Butikstorv, og søndag 
morgen kl. 8 slutter sidste deltager samme sted - denne gang er det reelle 24 timer! 
 
Vi har lært af sidste ombæring, at alle medlemmers indsats er lige vigtig, så derfor tæller ALLE deltagere 
med - uanset om de walker, powerwalker, løber eller hopper på tungen. Hvis to eller flere deltagere starter 
samtidig (hver sin rute, forstås), tæller de altså alle med i regnskabet, men Motionsudvalget forbeholder sig 
ret til at udnævne den ene deltager som den, der skal afløses af den næste deltager - dette for at gøre 
oversigten mest overskuelig og få plads til alle dem, der gerne vil være med.  
 
Vil du med på denne succesombruste bølge, så skriv dig på i tråden på Facebook, som bliver slået op om 
lidt - alternativt skriv en mail til mig på thomas.rambusch@semantix.dk. Man kan løbe/walke en halv time, 
en time, to timer - eller bede om flere stints a halve eller hele timer, hvis man gerne vil have fornemmelsen 
af et "rigtigt" 24-times løb. Valget er helt frit, og døgnet glæder sig til jeres tilbagemeldinger. Sidste frist for 
indmelding er torsdag kl. 20 - listen over deltagere bliver offentliggjort torsdag aften omkring kl. 21. 
 
Når vi går i gang lørdag morgen, vil jeg igen slå en tråd op på Facebook - vi opfordrer til, at alle indlæg, der 
er relateret til aktiviteten, bliver slået op i denne tråd, så vi får et samlet overblik. Man kan sagtens slå 
billeder op i kommentarer - dog kun ét pr. kommentar, så vidt vi lige kan se - og vi sætter meget stor pris på 
alle de løbsberetninger, selfies, Endomondo/Garmin-billeder og alle andre input, der kom i første ombæring, 
så bliv endelig ved, og bidrag gerne til stemningen!!! Er dine hænder kun indstillet til at lave "friske" 
opslag, så lever vi også med det - hellere mange input end ingen ;-) 
 
Har du gode ideer til, hvordan vi kan gøre dette endnu bedre, endnu sjovere, inddrage endnu flere 
medlemmer, uden at vi overtræder myndighedernes anbefalinger? Så er du yderst velkommen til at kontakte 
Motionsudvalget, enten pr. mail eller på Facebook. Vi er der for jeres skyld! :-) 
 
Motionsudvalget er i øvrigt i dialog med andre gode kræfter i klubben om at lave en "Sammen - hver for 
sig"-aktivitet som afløsning for Løb Langt-turen 2. påskedag - der vil blive meldt mere ud, når vi har 
summet og koordineret. 
 
Vær med - hold den kørende - hvem er vi??? BMI!!! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


