
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 23. maj 2020 14:25
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Endnu et løb - Danmark Løber (igen) 21/6 - og vi løber da med!

Hej alle 
I april havde vi stor succes med at deltage i Danmark Løber sammen med ca. 30.000 andre - og succesen 
var så overvældende, at de fem arrangører har lavet et nyt løb efter samme koncept. Det er søndag 21. juni, 
og man kan som sidst vælge mellem 5 km løb eller walk, 10 km løb eller walk eller halvmaraton (nu også 
både som løb og walk). 
 
Se mere om løbet her: https://www.sportstiming.dk/event/7620  
 
Vi vil ikke gå glip af denne nye chance for at løbe sammen (hver for sig), så vi prøver i lighed med Medalje 
søger løber (ugen før) at lave en lille event ud af dette. Det betyder, at vi starter fra Egelund kl. 10 på 
opmålte ruter - 5 og 10 km har vi ikke klar endnu, men halvmaraton bliver på en rundstrækning på 7,033 km 
(ikke (helt) den samme som ugen før), som I kan se her: 
https://www.plotaroute.com/route/1082380?units=km  
 
Vi prøver at stille et depot op med vandflasker, men kan ikke love yderligere, så vær indstillet på selv at 
medbringe geler, energibarer og hvad man ellers skal bruge. Hvis Egelund stadig er lukket ned, kan vi heller 
ikke regne med toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter, så mød gerne omklædt op. 
 
Til gengæld vil vi gerne som altid være behjælpelige med tilmeldingen, så hvis du vil med til dette fælles 
løb i løbet, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (ikke ved at svare på denne mail) med 
angivelse af navn og distance. Så sørger vi for at tilmelde dig, så du bare skal møde op på dagen. Det er 
ligesom sidste gang fuldstændig gratis og medfører ingen forpligtelser som officials. Til gengæld må du 
mægtig gerne løbe i klubtrøjen, så alle i vores lokalsamfund kan se, hvilken klub der virkelig gør noget ud 
af medlemmernes sundhed og aktivitetsniveau. 
 
Som sidst får man også tilsendt et startnummer, man selv kan printe ud, samt en virtuel medalje, men hvis 
man ikke kan klare sig med den, kan man tilkøbe en medalje af træ for 69 kr. (+20 kr. i porto). Desuden kan 
man købe en T-shirt til 99 kr. (+40 kr. i porto) - sig til ved tilmelding, hvis du er interesseret i dette, så får 
du instrukser om betaling. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan tromme endnu en omgang topmotiverede medlemmer sammen - og måske 
en enkelt løber eller to udefra. Vi er jo så rummelige. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


