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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 25. juni 2020 12:16
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Tranbjerg Løber 6 Timer - søndag 20. september kl. 10.00

Hej alle 
Motionsudvalget er på det seneste blevet bestormet med henvendelser omkring dette legendariske og 
sagnomspundne løb. "Skal vi med i år?", "Bliver løbet afholdt?" og "Hvordan kommer jeg på hold med 
XXX?". 
Og ja, løbet bliver afholdt, selvfølgelig skal vi med, og holdfordelingen ser vi på... 
Konceptet er så simpelt, at det bare lige MÅ gentages - man kan løbe som enkeltperson eller på et hold med 
op til seks deltagere. Løbet starter kl. 10 ved søen i Tranbjerg, og så løber man lige så mange runder 
omkring søen, som man kan, indtil de 6 timer er gået. Runden er ca. 1,1 km lang, og der må kun være én 
person fra holdet på ruten ad gangen. 
Motionsudvalget sætter pavillon op i målområdet, så man bliver heppet frem, hver gang man passerer 
målstregen. Der er et velassorteret depot og også mulighed for at opstille eget depot, hvis man vil gardere 
sig mod diverse smittefarer. 
Læs evt. mere om løbet her: https://tranbjerg-
lober.safeticket.dk/tl6t2020?fbclid=IwAR1wg85cDcLwsB0zVZQZMtHVKsPkZjqWzTU8U9g3y2Dn8Tprd
i7D6EW6FR4 
Der er en brugerbetaling på 100 kr. pr. deltager (150 kr. for sololøbere), og man tilmelder sig som så ofte før 
ved at skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn på den/dem, der vil løbe, 
hvor mange runder eller hvor lang tid, man forventer at løbe, og om man forventer at være der hele dagen 
eller f.eks. bare gerne vil løbe fra kl. 12 til 13. Samtidig bedes man indbetale det relevante beløb via 
MobilePay til 63875 - husk at skrive Tranbjerg Løber 6 Timer som kommentar - navnet kan vi automatisk 
se. BEMÆRK, at prisen for tilmelding stiger pr. 20. august - derefter koster deltagelse 150 kr. for 
holdløbere og 200 for sololøbere. 
Det er naturligvis ganske frivilligt, hvor meget tid man tilbringer på løbspladsen på dagen, men det plejer at 
være enormt hyggeligt at heppe på de forbiløbende, så bliv der endelig lidt længere, eller kom i god tid. Og 
selv om du ikke er med til løbet, er du også meget velkommen til at slå et smut forbi og se de blå/orange 
trøjer suse forbi. 
Efter løbet er der en sandwich og øl/vand til de medvirkende, og der er garanti for røverfortællinger og 
lidelseshistorier. 
Kort og godt - et løb, man bare ikke har lyst til at gå glip af - og der er alligevel ikke støtte til andre løb, der 
måtte blive afholdt den weekend, så kom med, og vær med til at støtte op om vores naboklubber! 
Motionsudvalget håber på stor, massiv, topmotiveret og klubtrøjeiført opbakning til dette løb. Sidste 
tilmeldingsfrist til den billige pris (og der, hvor de allerbedste hold bliver sammensat): onsdag 19. august.  
Skulle nogen have spørgsmål, kan de rettes til Thomas på ovennævnte e-mailadresse - undlad venligst at 
svare på denne mail, da mailboksen ikke tjekkes automatisk. 
Mange hilsener 
Motionsudvalget 


