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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 26. august 2020 14:19
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Løb i oktober: Kegleløbet Skanderborg 25/10 (halvmaraton, 15, 10 og 5 km samt 5 

og 10 km walk)

Kære alle 
Det har været lidt småt med løb i år, men der bliver dog stadig afviklet arrangementer. I Skanderborg har de 
f.eks. Kegleløbet, der i år afholdes 25. oktober (det er samme dag som Vejle Ådal Halvmaraton, men BMI 
tager altså i skoven i stedet) - det er et hyggeligt løb med fokus på samvær og oplevelsen og ikke så meget 
tider. Det er et cannonball-løb, hvilket betyder, at man selv sørger for at registrere sin tid (uret må ikke 
stoppes, og autostop skal være slået fra).  

Man løber en rundstrækning på 5,3 km, og løber man længere end det, tager man modsat vej tilbage igen (4 
runder i alt, hvis man er på halvmaraton). Det betyder også, at man passerer og hilser på de øvrige deltagere 
flere gange undervejs. Mulighed for walk på 5 og 10 km. Der er depot efter hver 5,3 km, og da vi var der 
sidste år, diskede de også op med kage efter løbet, så der burde være noget at se frem til.  
 
Starten går kl. 10.00 (hvis ikke der indføres forskudt start) fra Søbadet ved Skanderborg Sø - læs mere om 
løbet her: https://www.sportstiming.dk/event/7469  
 
Der er medalje til alle, og man kan efter løbet udprinte diplom fra Sportstiming. Motionsudvalget støtter 
dette løb, så derfor er prisen for deltagelse kun 50 kr. for medlemmer af BMI Løb & Motion (uanset 
distance). Hvis du vil med, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af distance 
- er det første gang, du deltager i et arrangement, skal du også anføre navn, fødselsdato og mobilnummer. 
Samtidig med mailen bedes du indbetale 50 kr. pr. deltager via MobilePay til 63875 med teksten Kegleløb. 
Da vi ikke har haft nogen officialtjanser i år, må vi tage revanche til næste år, så tilmeldte til dette løb 
forventes at afvikle mindst én officialtjans i 2021 - mere herom til december. 
Til klubstøttede løb løber alle naturligvis også i klubtrøje, så vi kan vise omverden, hvem vi er. 
 
Bemærk, at der kun er 80 pladser på halvmaratondistancen, så vent ikke for længe!!! 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan få skubbet lidt gang i løbsdeltagelsen her sidst på året! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


