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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 4. juli 2020 12:02
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Løbesæsonen efter sommerferien 2020

Hej alle 
Motionsudvalget er ved at drukne i mails fra løbehungrende medlemmer, der gerne vil vide, hvad der mon 
er på programmet efter sommerferien, så de kan få gang i deres sitrende og understimulerede ben. Så for at 
dæmme op for syndfloden kommer her en oversigt over de ting, Motionsudvalget i øjeblikket har på 
programmet for resten af året - men verden er jo stadig et foranderligt sted, så der kan forekomme 
ændringer, som vi naturligvis hurtigst muligt melder ud til jer. 
Først og fremmest: Lørdag 29. august afholder vi vores årlige klubmesterskaber i cross. Grundet den usikre 
samfundssituation og vores Cannonball-løb (se herunder) er klubmesterskaberne i år kun interne - vi venter 
altså lige et år med at gentage sidste års succes med åben invitation. Som altid er distancerne 5 og 10 km 
(samt en kortere distance til børn, der måtte ønske det), og vi har medaljer til børnene samt kage til alle 
deltagere og heppere. Der er altså IKKE fællestræning denne dag! Der kommer meget mere ud om 
crossløbet i august måned. 
Fællestræning er der til gengæld som vanligt lørdag 15. august - og dér har Motionsudvalget noget særligt i 
ærmet! Der skal ikke afsløres noget endnu, men hvis der er én træning, du ikke har lyst til at gå glip af i år, 
vil det være denne. Så skriv datoen i kalenderen, og mød op på P-pladsen ved Fløjstrup skov kl. 10 med 
løbeklare ben, så har vi noget guf til dem :-D 
Solbjerg Sø Løbet er desværre aflyst i år, så det må vi glæde os til i 2021. 
Søndag 6. september havde vi oprindelig annonceret Aarhus Motions Natur 360° - men da vi ikke har 
indtjent nogen penge som officials endnu i år, satser vi på at sende hele styrken til ALT for Damernes 
Kvindeløb denne dag, så vi kan få kontoen lidt på gled. Hvis du endnu ikke har meldt dig til en officialtjans 
i år og/eller gerne vil give et nap med, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk og kom med 
på holdet - også gerne, selv om du ikke deltager i løb i år. De har altid brug for mange officials, og vores 
medlemmer er værdsat. 
Søndag 20. september er der - som udmeldt for nylig - Tranbjerg Løber 6 Timer. Her har indtil videre tre 
personer meldt sig - én sololøber og to holdløbere - så der er plads til MANGE flere, og Tranbjerg har 
henvendt sig personligt for at høre, om vi dog ikke skal deltage? Hvis du vil med (valgfri antal km og 
tidsforbrug mellem kl. 10 og 16, gode depoter, sandwich og øl/vand efter løbet og MASSER af hygge 
undervejs), så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk og sig, hvor meget/længe du gerne vil 
være med. Vi sætter pavillon op, som vi plejer. Der er en brugerbetaling på 100 kr. for holdløbere og 150 kr. 
for sololøbere - indbetales via MobilePay på 63875 med teksten Tranbjerg Løber 6 Timer. Bemærk, at 
brugerbetalingen stiger efter 19. august. 
Lørdag 26. september afholder Aarhus 1900 deres Halv- og kvartmaraton - MEN se næste afsnit! Skulle der 
være nogen, som ikke kan være med til årets helt store BMI-begivenhed (næste afsnit), eller hvis nogen har 
mod på at løbe to dage i træk, har de mulighed for at tilmelde sig dette løb. I kraft af vores aftale med 1900 
er det komplet gratis at deltage i, og der er en fadøl/vand og en pølse efter løbet. Medalje kan tilkøbes på 
dagen. 
NU KOMMER DET!!! Søndag 27. september åbner BMI Løb & Motion for en forhåbentlig stærk og 
vedvarende tradition - her afholder vi nemlig vores første BMI Cannonball!!! Løbet har undertitlen 
"Thomas løber nr. 50", da vi denne dag fejrer en af Motionsudvalgets udfarende kræfters 50. halvmaraton. 
Man kan både løbe og walke 7, 14 og halvmaraton - starten går kl. 9 fra Egelund på en afmærket rute, og 
der kommer masser af gæsteløbere udefra. Lions stiller også op med deres Lykkevogn (gevinst hver gang, 
husk kontanter eller MobilePay), der er medalje (flot og unik), og Café Klubånd trakterer efter løbet. 
SuperBrugserne i Malling og Beder sørger for depoter, og XL Byg står for vand efter løbet. Der er en 
brugerbetaling på 50 kr. for klubmedlemmer (uanset distance!) - hvis du vil med, så skriv til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk for at tilmelde dig og få nærmere info. 
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Marselisweekenden er i år flyttet til første lørdag i oktober, hvilket desværre falder sammen med Henrik 
Vistisens klubtur til Sønderjylland. Skulle der være nogen, som ikke er afsted til Genforeningsweekend, er 
der naturligvis mulighed for at deltage i enten cykelløb eller alm. løb - bemærk, at begge events 
afholdes lørdag 3. oktober. Deltagelse er gratis, og tilmelding foregår som ovenfor ved at skrive til Thomas 
med angivelse af ønsket disciplin og distance. 
Om søndagen, 4. oktober, er der Moesgaard Trail Run - igen vil det være forbeholdt dem, som ikke er med 
til Benniksgaard. Løbet koster 100 kr. i egenbetaling (indbetales på 63875 med teksten Moesgaard Trail 
Run), og tilmelding er som ovenfor. 
11. oktober afholdes det udskudte BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton - de allerfleste af vores på 
forhånd tilmeldte medlemmer har valgt at bevare deres tilmelding, så vi er allerede 38 BMI'ere klar på 
startlisten, men der er stadig mulighed for tilmelding. Skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk, 
hvis du vil med til løbet. Der er en brugerbetaling på 150 kr. til dette løb (normalpris 465,-) - indbetales på 
63875 med teksten BACH. Også mulighed for Run With Me - 11 km sammen med en allerede tilmeldt 
halvmaratonløber - brugerbetaling 100 kr. 
Og endelig - som vi plejer - er der Nytårscuppen til at slutte året af på! Datoerne i år er 1. november, 22. 
november, 13. december og - finalen - 31. december. Meget mere om dette løb senere på året. 
Odder Atletik og Motion forventer at afholde X-Mas Løbet igen i år (muligvis under nye former), og vi 
forventer, at datoen bliver lørdag 19. december. Også mere om dette senere. 
Hvis der stadig er nogen, som læser med (vi har så meget info, vi gerne vil af med), var dette programmet, 
som vi kender det indtil videre - der er dog også mulighed for noget omkring Kegleløbet Skanderborg og 
Vejleløbet (begge 25. oktober) - det vender vi tilbage til. Og måske barsler Motionsudvalget med noget nyt 
og spændende i efteråret - vi får se. 
Hvis nogen har spørgsmål til alt dette, står Motionsudvalget naturligvis til rådighed - skriv til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk - ikke ved at svare på denne mail - så får vi al tvivl afklaret. 
Vi håber, I er med på et efterår med mange aktiviteter - vi har i hvert fald lagt i kakkelovnen til mange gode 
og hyggelige kilometer i godt selskab. 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer! 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 


