
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 30. december 2020 17:04
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Flere små løb i 2021 – forskellige tovholdere?

Kære medlemmer 

  

Som bekendt har vi haft et 2020, hvor mange større arrangementer blev aflyst – Motionsudvalget har valgt at tage 
den positive kasket på, og vi forventer, at 2021 bliver et mere ”normalt” år på løbsfronten.  

  

Vi begyndte at se en tendens i 2020 til, at der opstod mange små, nye, nogle gange enkeltstående løb – en del af 
dem af typen cannonball, der netop er kendetegnet ved at have en mere uformel karakter. Vores eget BMI 
Cannonball var nok et af de mere gennemorganiserede, men der findes en underskov af skægge, hyggelige, 
alternative løb, som det måske kunne sjovt for nogle af klubbens medlemmer at ”smage” på. 

  

Motionsudvalget har sine egne antenner, der opdager mange løb, især de større i og omkring Aarhus, men vi har 
også set medlemmer deltage i andre løb, som vi ikke lige havde overvejet. Vi vil derfor prøve at åbne lidt mere op for, 
at medlemmerne kan foreslå løb, som klubben måske kan støtte. Vi forestiller os, at det indebærer, at det medlem, 
der foreslår et nyt, sjovt, spændende, anderledes løb, automatisk kommer til at fungere som tovholder på løbet. Det 
indebærer mindre, end man skulle tro – man kan f.eks. nøjes med at slå ideen op på Facebook (efter afklaring med 
Motionsudvalget), men man kan også lave et lidt mere omfattende skriv, som Motionsudvalget sørger for at sende ud 
til medlemmerne via mail. Selve tilmeldingen vil i vidt omfang blive håndteret af Motionsudvalget, men tovholderen 
står for at samle tilmeldinger ind og indrapportere dem til Motionsudvalget. Betaling håndteres også af 
Motionsudvalget. Tovholderen sørger for at fortælle om løbet efterfølgende, helst inkl. billeder – statistik og 
resultatlister skal Motionsudvalget nok tage sig af. 

  

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt lægge faste økonomiske rammer, da vi ikke kender de enkelte løb og heller ikke 
klubbens økonomi i løbet af året, men som udgangspunkt ville det være nærliggende, at mindre løb støttes, så den 
enkelte kun skal betale f.eks. 50 kr. for deltagelsen. Bliver prisen for løbet lidt dyrere – måske over 150 kr. – kan den 
enkeltes brugerbetaling eventuelt også blive lidt højere. Det vurderes i det enkelte tilfælde – dog kan vi allerede nu slå 
fast, at eksempelvis NY Marathon vil være udelukket, mens Brabrand Sø Halvmaraton vil være mere passende for 
formatet. 

  

For at det ikke skal blive soloudflugter sponsoreret af klubben, skal der være et minimum af opbakning til det enkelte 
arrangement. Hvis mindst 5 af klubbens medlemmer er interesseret, vil der være grundlag for støtte, hvor 
Motionsudvalget afgør omfanget. 

  

Går du med tanker om et løb, du godt kunne tænke dig at se BMI Løb & Motion deltage i, så skriv til Motionsudvalget 
– enten til Thomas på thomas.rambusch@semantix.com , til Carsten på nymarksalle122@gmail.com eller til Morten 
på morten.molltan@hotmail.com – eller kontakt os via Facebook eller til træning, så tager vi ideen under overvejelse. 

  

Mange hilsener – Motionsudvalget 


