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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. april 2020 09:07
Til: Carsten Kjærgaard
Emne: Løb langt hver for sig anden påskedag

Kære alle BMI'ere 

I skal da ikke snydes for en Løb-langt løbetur i disse tider!!!! 

På mandag (anden påskedag) opfordrer Motionsudvalget til en lang løbetur.  

Konceptet er i al sin enkelhed følgende: 

På mandag klokken 9.00 sharp trækker alle BMI'ere (løbere, walkere og andet godtfolk) i løbetøjet og 
løber/walker en laaang tur hjemmefra. Alle distancer mellem 1-50 km er velkomne. Man bestemmer selv, hvor 
langt og hvor hurtigt man løber/walker, men vi slutter "officielt" klokken 12.00. Vi opfordrer til at nyde turen i ro 
og mag, men vi ved også, at der er nogen (ingen nævnt....), som ikke kan lade være med at give fuld gas!!! I er 
også velkomne!! 

Når man er færdig med at løbe, kan man uploade turen på Facebook (rute, antal kilometer, fotos, interessante 
hændelser osv. osv.). Likes og Smileys ad libitum modtages også med tak. 

Thomas sparker på vanlig vis en tråd på Facebook i gang mandag morgen, og alle bedes lave deres skriverier 
og uploads i tråden. 

 

Og så har vi naturligvis også en lille konkurrence i ærmet. Den er helt frivillig. Men hvis du vil være med, skal 
du på forhånd tilmelde dig på Facebook (se opslaget på Facebook) eller sende en mail til Carsten på 
nymarksalle122@gmail.com eller en SMS på 42769341 senest søndag klokken 14.00. Hvis ikke du vil være 
med, er det også helt fint, og så løber du bare den rute og den længde, som du har lyst til uden at tilmelde dig. 

Her er konkurrencereglerne: 

 Motionsudvalget skriver i løbet af søndag aften 8 bogstaver i Beder-Malling-Mårslet-Fløjstrup-
Synnedrup-området. Bogstaverne vil blive skrevet med økologisk spraymaling på asfalten!! 

 Konkurrencen består i at løbe rundt og "indsamle" alle 8 bogstaver (husk papir og blyant på 
løbeturen), hvorefter man - når man er kommet hjem og har været i bad og slappet af med benene 
oppe - pusler de 8 bogstaver sammen til to meningsfulde ord og sender dem til Carsten på SMS 
(42769341), inden dagen er omme. Så deltager man i konkurrencen om .......SUSPENSE!!!! 
....præmien offentliggøres på Facebook senere!!! 

 Hvert af følgende 8 steder står der et bogstav: 1) Ved Lars og Birgit Winthers postkasse på 
Kirkeager 44 i Beder, 2) på landevejen foran Helle og Finns hus, Elmosevej 20 i Fløjstrup. 3) på 
landevejen foran Morten Hejgaards hus, Synnedrupvej 153, 4) Ved Thomas Rambuschs postkasse 
på Teglvangen 13 i Malling, 5) i tunnellen under Oddervej ved Nymarken-Nymarksvej, 6) Ved 
Carsten og Susans postkasse, Nymarks Alle 122 i Mårslet, 7) i tunnellen under Oddervej ved 
Vilhelmsborg (crossløbs-starten), 8) i tunnellen under Byagervej (stien mellem Egelund og Beder. 

 Hvis du har en ambition om at indsamle alle 8 bogstaver og dermed deltage i den spææændende 
konkurrence, skal du således rundt til alle de 8 steder. I sagens natur kan vi ikke sige på forhånd, 
hvor lang DIN rute bliver, men vi har opmålt ruten med start fra Egelund til ca 24-25 kilometer. Du 
bestemmer selv, hvilken rækkefølge du løber ruten. 

 Ruten - opmålt fra Egelund - kan ses her::  https://www.plotaroute.com/route/1076749?units=km 
 Ingen snyd: Det er forbudt at ringe rundt til informanter i lokalområdet og bede dem om at checke 

bogstaverne!!! Vi stoler på din moral og integritet!!! Ikke mindst i disse tider!!! 
 Og en en enkelt lille bonus: Hos henholdsvis Thomas/Gitte i Malling og hos Carsten/Susan i Mårslet 

vil der være et selvbetjent og afsprittet depot-bord, hvor der vil være engangs-vandflasker (i 
Malling) og brikjuices (i Mårslet). Desuden vil der begge steder være små chokolader og lignende 
lækkerier, forsvarligt indpakket. Det vil også være en affaldspose til afskafning af emballagen. 
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 Søndag aften vil der være en lille hjælp til konkurrencen på Facebook. Der er jo tale om hele 8 
bogstaver, som skal sammensættes til to små ord. Og der er kun én løsningsmulighed. Så hvis du 
følger med på Facebook, kan du få et par antydninger, som kan hjælpe dig i den rigtige gætte-
retning. Og hvem ved, måske vinder lige netop DU!!! 

 Klubtøj og kampråb: You bet!!!! Det har vi fuld tillid til, at du selv klarer. 
 Spørgsmål eller tvivl??? Så skriver du bare her, og Motionsudvalget svarer fluks!!! 

HUSK tilmelding på nymarksalle122@gmail.com eller via SMS på 42769341 eller på Facebook senest søndag 
klokken 14.00. 
   
 
Venlig hilsen 
Motionsudvalget. 


