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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 24. maj 2020 11:58
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Opsummering af løb i nærmeste fremtid

Hej alle 
 
Hvis nogen har mistet overblikket lidt, følger her en servicemeddelelse fra Motionsudvalget - en oversigt 
over de løb, vi har gang i for tiden. 
 
Søndag 14. juni: Medalje søger løber - virtuelt løb som erstatning for BACH, men arrangeret som fælles 
event for BMI Løb & Motion. Start fra Egelund kl. 10 i passende grupper - opmålt rute på 3 x 7,033 km. 
Tilmelding påkrævet. 
 
Søndag 21. juni: Danmark Løber - også et virtuelt løb arrangeret som fællesløb for BMI Løb & Motion. 
Start fra Egelund kl. 10  i passende grupper - opmålt rute på 3 x 7,033 km til halvmaraton, samt 5 og 10 km. 
Tilmelding påkrævet.  
 
Lørdag 29. august: Klubbens årlige mesterskaber i crossløb - flyttet fra oprindelig dato hertil. I år bliver det 
igen en lukket fest, altså kun for medlemmer, da vi også har vores Cannonball-løb at tænke på. 5 og 10 km - 
gode muligheder for at blive klubmester i aldersklassen. Nærmere info følger. 
 
Søndag 20. september - Tranbjerg Løber 6-timers løb - løb enten solo eller på hold - hvor mange runder kan 
du/I nå på 6 timer? Løbet er endnu ikke annonceret, og der vil være en brugerbetaling. Nærmere følger. 
 
Søndag 27. september: Vores helt eget BMI Cannonball!!! Husk at tilmelde dig - koster kun 50 kr. for 
medlemmer af BMI Løb & Motion (andre betaler op til 150 kr. for at være med). Lækre depoter, dejlig mad 
ved Café Klubånd bagefter, medalje, diplom og bare generelt en kæmpe fest - især hvis DU kommer med! 
 
Til alle ovenstående løb gælder, at tilmelding foregår ved at skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk - husk at angive distance ved tilmelding. 
 
Motionsudvalget håber, at I alle holder benene i gang - og vi vil prøve at blive ved at stimulere jer til at 
bevare gejsten. :-) 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 
Der kan nemt komme flere løb i kalenderen, men dette er, hvad vi øjeblikket har på bedding - 
Motionsudvalget håber, at så mange som muligt vil være med i så meget som muligt! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


