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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 9. april 2020 10:29
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Danmark løber (sammen hver for sig) 19/4 (også med walk)

Hej alle 
 
De største løbsarrangører i Danmark, herunder Aarhus Motion, har slået sig sammen om et nyt, virtuelt løb, 
der afvikles søndag 19/4 kl. 11 - her kan man vælge at løbe eller gå 5 eller 10 km, eller man kan løbe et 
halvmaraton - på ruter, der starter hos én selv, og som man selv står for at opmåle (plotaroute.com kan 
varmt anbefales af Carsten K. og mig selv, men mange andre steder på nettet har også muligheden for 
ruteopmåling). 
 
Læs mere om løbet her: https://www.sportstiming.dk/event/7554 
 
Det dejlige ved dette løb - udover ideen - er, at det er komplet gratis (dog med mulighed for at donere et 
beløb til organisationerne bag). Det betyder, at der ikke er noget krav om at indgå i officialordning, og ingen 
brugerbetaling. Så dette løb vil vi naturligvis indbyde alle vores medlemmer til at deltage i - både løbere og 
walkere!!! Så kan vi være sammen til et løb - hver for sig! 
 
Tilmelding kræver oprettelse af en profil (så man kan få tilsendt startnummer til selvprint og få diplom 
efterfølgende), men da mange ikke er interesseret i dette, tilbyder jeg at tilmelde dem, der gerne vil have det 
- så videresender jeg eventuelle mails. Jeg har alligevel rigtig mange navne tilknyttet min profil qua vores 
aktive løbsdeltagelse under normale forhold - suk, savner de gamle dage... 
 
Så - hvis du gerne vil være med til dette løb, er du velkommen til at skrive til mig på 
thomas.rambusch@semantix.dk - husk at angive distance, om du løber eller walker samt fødselsdato, hvis 
jeg ikke har tilmeldt dig til løb tidligere. 
 
På dagen opfordrer arrangørerne deltagerne til at løbe i dannebrogstøj - det skal dog ikke forhindre os i at 
benytte lejligheden til at promovere klubbens farver over for alle dem, vi passerer i lokalområdet på god 
afstand - så deltag meget gerne i klubtøj, evt. med Dannebrog påsat. Har du ikke klubtrøje eller 
dannebrogstøj, så deltager du såmænd bare i det, du har lyst til - det vigtigste er at være med og signalere 
sammenhold (med distance). 
 
Motionsudvalget håber, at rigtig mange har lyst til at være med til denne event, så vi kan mærke, at vi hører 
sammen, og også vise det til andre. Og selvfølgelig støtte op om en national begivenhed :-) 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


