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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 10. januar 2021 10:33
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Cannonball #2 - 29. maj 2021

Hej alle 
Motionsudvalget er fornøjede over at se, hvor mange der har taget vores januar-challenge til sig og virkelig 
giver den gas på både gå- og løbeben! Hvis du ikke har været med endnu, kan du stadig nå det - se daglige 
opdateringer på Facebook. 
Men når januar er ovre, vil vi også gerne have noget at se frem til på længere sigt, og derfor er med stor 
fornøjelse, at vi annoncerer, at vi også i år afholder BMI Cannonball - denne gang ikke med undertitel, men 
bare #2. Datoen bliver 29. maj, og man kan som sidste år vælge mellem 7, 14 og 21,097 km - og man er lige 
så velkommen til at walke som til at løbe! Og børn er lige så velkomne som voksne! 
Løbet starter fra Egelund kl. 9.00, og man har 3 timer til at gennemføre - hvis de gældende restriktioner til 
den tid ikke tillader en samlet start, laver vi en forskudt ligesom sidst. Og vi regner også med at få en aftale 
med Café Klubånd, så der bliver noget til maven efter løbet - muligvis en doggiebag som i 2020. 
Løbet koster 100 kr. for andre at deltage i, men som medlem af BMI Løb & Motion skal man naturligvis 
have en fordel, og derfor er prisen stadig den uhyrligt billige på 50 kr. for vores egne medlemmer!!! For den 
pris får man den skønne oplevelse, goodiebag, nummer med personligt navn samt en flot medalje! Diplom 
kan udskrives efter løbet fra Sportstiming. 
Da det er vores eget løb, er det ikke en betingelse for deltagelse, at man indgår i officialordningen, men det 
ville være yderst velset, at man løb i klubtrøje på dagen, så vi kan vise os godt frem for alle vores gæster. 
Har du lyst til at være med til at løbe eller walke til denne begivenhed, så send en mail til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med oplysninger om navn og distance. Samtidig bedes du sætte 50 kr. ind 
via MobilePay på 63875 med teksten BMI Cannonball (vi kan se navnet, medmindre du bruger en 
arbejdsgiverbetalt telefon). Har du ikke MobilePay, så kontakt Thomas, så finder vi ud af noget. Skulle 
begivenheden ende med at blive aflyst, er det selvfølgelig muligt at få pengene retur. 
Vi åbner for den officielle tilmelding i uge 2, så hvis du vil være sikker på at få en plads, bør du tilmelde dig 
som beskrevet med det samme. Der er mange "sultne" løbere derude, så de 120 pladser, vi som 
udgangspunkt har åbnet for, kan hurtigt blive udsolgt. 
Motionsudvalget håber, at mindst lige så mange glade BMI'ere som sidst vil støtte op om løbet, og hvis du 
vil følge med i nyheder omkring eventen, så Synes godt om løbets FB-side 
(https://www.facebook.com/BMI-Cannonball-113135560105646) - her bringer vi løbende (ha!) nyheder om 
løbet (ændringer, sponsorer, medaljer osv.). 
Vil du læse lidt mere om løbet, kan du se her (ikke endelig side): https://www.sportstiming.dk/event/8432 
Vil du se (og måske smugtræne på) ruten, er den her: https://www.plotaroute.com/route/1011266 - husk at 
sætte enheden til km i stedet for miles. 
Med håb om at høre fra rigtig mange - Motionsudvalget 


