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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 9. oktober 2020 07:27
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Kamstrup Nytårscuppen - hurtig tilmelding (få pladser)

Hej alle friske BMI'ere 
 
Aarhus 1900 afholder som så ofte før Kamstrup Nytårscuppen, og som så mange gange før skal BMI Løb & 
Motion selvfølgelig med!!! Men som det ofte sker i disse tider, er der begrænsninger på, så det gælder om at 
få sig tilmeldt meget hurtigt - der er kun 500 pladser pr. løb, og der plejer at være mange flere med. 
 
Igen er der mulighed for at løbe 5 eller 10 km, men starterne (flertal, små grupper) foregår i år enten fra 
Havreballe Skovvej eller Tivoli Friheden (eller Ceres Park), og de finder sted mellem 9.30 og 11.00 - man 
får besked op mod løbet.  
Løbene i år er: 
Søndag 1. november - Halloween-tema (bemærk: dagen efter Strandmilen) 
Lørdag 21. november - start og mål Ceres Park - unik 10-km-rute! Bemærk lørdag!!! 
Søndag 13. december (Luciadag) - juletema 
Torsdag 31. december - inkl. bobler og kransekage 
 
1900 har set sig nødsaget til at hæve priserne, og derfor er vores traditionelle aftale med dem sat ud af spillet 
- Motionsudvalget har derfor også set sig tvunget til at indføre en brugerbetaling på denne løbsserie, nemlig 
50 kr. pr. løb. Til gengæld får man en stor og flot medalje i træ, hvis man tilmelder sig alle fire løb - den og 
yderligere info om løbet kan ses her: 
https://www.sportstiming.dk/event/7824 
 
Vil du med til et eller flere af disse løb, så tøv ikke for længe - send en mail til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af navn, fødselsdato (hvis du ikke har været tilmeldt løb 
tidligere), samt hvilke(n) distance(r) du vil løbe til hvilke(t) løb. Indsæt samtidig 50 kr. pr. løb via 
MobilePay på 63875 med teksten Nytårscup, så får vi dig tilmeldt med det samme. 
 
Bemærk som altid, at deltagelse i klubstøttede løb fordrer, at man indgår mindst én gang (gerne flere) i 
officialordningen for 2021 - mere herom sidst på året. Og naturligvis løber man i klubtrøje, når man stiller 
op for BMI Løb & Motion! :-) 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan stille med et lige så topmotiveret og bredt funderet hold, som vi plejer - det 
er den bedste måde at slutte året af på!!! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 


