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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 19. maj 2020 19:47
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Medalje søger løber - vil du (alligevel) løbe halvmaraton 14. juni?

Hej alle 
 
Aarhus Motion og BACH har som bekendt flyttet deres løb til oktober, og det betyder, at de står med en 
hoben medaljer, de ikke kan bruge pga. forkert dato. De har derfor taget initiativ til et virtuelt løb, der 
hedder Medalje søger løber, hvor man kan løbe sin halvmaraton (eller Run With Me) 14. juni kl. 10 
derhjemmefra og få en medalje. 
 
Læs mere om løbet her: https://www.aarhusmotion.dk/event/140  
 
Motionsudvalget har set dette som en gylden mulighed for at lave en lille event, så vi vil hermed gerne 
invitere til fælles halvmaratonløb søndag 14. juni kl. 10 fra Egelund. Fordi vi forventer at være minimum 
fem løbere, og fordi vi opfylder en række andre formalia, som vi har fået undersøgt, vil løbet tælle som et 
officielt halvmaraton (for dem, der går op i den slags) - for andre kan det bare være en hyggelig anledning 
til at løbe en lang tur. Vi følger naturligvis de gældende retningslinjer, så vi deler os op i grupper a maks. 10 
og holder afstand på dagen. Ændres anbefalingerne, kan dette også blive ændret. 
 
Ruten kommer til at være den samme som til vores BMI Cannonball 27. september, så den kan man hermed 
få afprøvet. Grundet coronasituationen kan vi desværre hverken love, at der er adgang til omklædning, bad 
eller toilet, og vi kan heller ikke love et depot, ud over at vi vil forsøge at stille noget vand op, så mød gerne 
op med de ting, du selv skal bruge (geler, energi osv.) - hvis de offentlige retningslinjer ændrer sig, vil dette 
måske også ændres. 
 
Serviceniveauet er dog højt på flere andre områder - du behøver ikke selv tilmelde dig til løbet - det sørger 
vi for. Skriv en mail til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk, så klarer vi den. Vi sørger naturligvis 
også for at hente medaljen til dig (koster ellers 35 kr. i porto), så du kan få den udleveret på dagen. Der er 
ikke noget krav om, at man skal have været tilmeldt BACH i forvejen - løbet er også åbent for andre. Løbet 
er fuldstændig gratis at deltage i - og der er heller ikke noget krav om officialtjans tilknyttet. Klubtrøje er 
som altid yderst velset. 
 
Du kan se ruten til løbet her: https://www.plotaroute.com/route/1011266 
 
Motionsudvalget håber, at mange har lyst til at lave en hyggelig søndag formiddag ud af dette, så vi kan 
løbe en god tur sammen. Vel mødt (men husk at melde dig til, så vi har styr på antallet)! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 
PS: Et af kravene for at gøre løbet officielt er, at det skal slås offentligt op - det har vi gjort, så der kan 
muligvis komme nogle få eksterne løbere, men dem byder vi selvfølgelig bare velkommen. 


