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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Ny og aldrig tidligere set BMI-buff - fantastisk nyskabelse!!!
Vedhæftede filer: Den_fedeste_buff_EVER.jpg

Hej alle 
 
Motionsudvalget har længe ønsket, at vi kunne markere os ENDNU mere blandt andre løbere, især i de 
kolde måneder, så da vores alle sammens yndlingsgrafiker, Frank, henvendte sig med et forslag og oven i 
købet tilbød at stå for design, var Motionsudvalget ikke sene til at reagere. Vi fik hurtigt Bestyrelsen overtalt 
til at investere i et lager, så nu er vi klar med ÅRETS TILBUD - og så oven i købet med det nye, flotte logo 
(se vedhæftede billede - pen medfølger ikke, men er kun medtaget i illustrationsøjemed): 
 
Hvis du er hurtig - der er nemlig kun indkøbt 500 stk., så der er BEGRÆNSET ANTAL - kan du sikre dig 
en (eller flere) af disse unikke halsedisser. Vi garanterer, at INGEN anden løbeklub løber med en 
tilsvarende, så du er sikker på at blive en del af et unikt fællesskab. Det var du selvfølgelig i forvejen, men 
alligevel. 
 
Prisen pr. stk. er KUN 25 kr. - det er langt under halv pris*!!! Og fordi dette er en introduktionskampagne, 
har Motionsudvalget endvidere besluttet at give alle medlemmer et flot  tilbud - man får nemlig hele fire (4) 
stk. for kun 100 kr.!! Så bliver det ikke billigere!!! 
 
Vil du blive en af de stolte ejere af denne unikke beklædningsgenstand, skal du indbetale 25 kr. pr. stk. (4 
stk. for 100,-) via MobilePay til 63875 - husk at skrive Buff eller Halsedisse i teksten (dit navn fremgår 
automatisk). Derefter kontakter du vores kasserer, Anne Grethe, på motionannegb@gmail.com og aftaler 
nærmere om afhentning. Afhentning foregår på Byagervej 94B i Beder - og kun efter aftale. Du kan ikke 
bestille via denne mailadresse - men du kan stille eventuelle spørgsmål til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk. 
 
På buffen er der detaljeret vejledning i at gøre den til en pirathue og en beanie - og anvisning på, hvordan 
den bruges som halsklud, pandebånd, armbånd, hårbånd, ansigtsmaske (dog ikke CE-certificeret mod 
virussygdomme), blindfold (uuh...), bandana og elefanthue. Køb to, og træk dem på overarmene for en 
ekstra sej markering. 
Produktet kan vaskes ved 40 °C og er fremstillet af det ypperste mikrofiber fra et anerkendt asiatisk 
produktionsland. 
 
Du får med andre ord et helt igennem gedigent kvalitetsprodukt, så her er en oplagt ide til julegaver, 
overraskelsesgaver, en belønning til partneren, en inspiration til børnene, en blæregave til kollegerne og en 
ikonisk mulighed for at gøre andre løbeklubbers medlemmer totalt jaloux. Køb til hele familien, så du er 
sikker på ikke at glip af muligheden!! 
 
På lørdag til træning (hvor I nok også husker, at der sker noget andet spændende, red.) tager jeg (Thomas) et 
eksemplar med til træning, så man ved selvsyn kan beskue vidunderet. 
 
Motionsudvalget håber, at rigtig mange vil benytte sig af tilbuddet, så vi til efterårets og vinterens træninger 
kan se endnu mere blå/orange markeringer i skoven samt selvfølgelig til officielle løb.  
 
Bemærk - buffen kan IKKE erstatte klubtrøje - denne er stadig obligatorisk til klubstøttede løb. Halsedissen 
er tænkt som ekstra bling og mega-blær. 
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Mange hilsener - Motionsudvalget 
 
 
 
 
 
* for en stor fadøl på Ceres Park :-) 
 


