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Af Mikkel Kamp
Bestyrelsesmedlem i Løb & Motion

Halvmaraton fra Egelund – vil du løbe med?
Lørdag den 6. juni løbes der halvmaraton med både start og mål  ved Egelund. 
Ud over halvmaratondistancen tilbydes også løbsdistancer på henholdsvis 14 
og 7 km, så alle kan være med. Men skynd dig, hvis du gerne vil løbe med, for 
der er kun plads til 200 løbere, og tilmeldingen er i gang

Løb & Motion

Det er med stolthed, at BMI Løb & 
Motion kan præsentere første udgave 
af BMI Cannonball – et løb, der udgår 
fra Egelund, og hvor man kan vælge 
mellem tre forskellige løbsdistancer: 
Halvmaraton, 14 kilometer eller 7 
kilometer. Alle er velkomne – også hvis 
man vælger at ville gå ruten.

BMI Cannonball foregår lørdag den 6. 
juni, hvor startskuddet lyder kl. 9.00. 
Ruten både starter og slutter ved Ege-
lundhallen, hvor Cafe Klubånd disker 
op med et mindre traktement til de 
sultne løbere.

Faktisk er løbets korrekte navn: ”BMI 
Cannonball – Thomas løber nr. 50.” 
Det kunne måske få nogen til at spørge: 
Hvad er et Cannonball-løb, og hvem er 
ham der Thomas?

Svarene er, at ved Cannonball-løb er 
det hele forholdsvis simpelt og meget 
hyggeligt. Der er ikke tidtagning med 
chip, og der er heller ikke præmie til 
vinderen. Til gengæld er der medaljer til 
alle, og løbet byder på masser af hygge 
og gode depoter med vand, cola, slik, 
chips og måske også andre overraskel-
ser. Og hurtigløberne skal ikke lade sig 
skræmme af hyggen - vi vil også gerne 
løbe om kap på denne dag!

Og så er der Thomas, som løber num-
mer 50. Her er der tale om Thomas 
Wollesen Rambusch, som er et særdeles 
aktivt medlem af BMI Løb & Motion. 
Faktisk har han løbet flere end 400 of-
ficielle løb, og BMIs Cannonball-løb 
bliver altså hans halvmaraton nummer 
50. Det vil klubben gerne fejre.

Løbet afvikles i samarbejde med Lions 
Club Beder-Malling, der har en Lykke-
vogn stillet op på dagen. Der er gevinst 
hver gang - rigtig mange fine præmier, 

BMI Cannonball bliver halvmaraton 
nummer 50 for Thomas Wollesen Ram-
busch. Foto: Mikkel Kamp.

Vi tror på, at nærhed og lokal tilstedeværelse skaber værdi for dig som 
kunde. At indsigt i dit område, branche og forretning gør en forskel. Kontakt 
statsautoriseret revisor Erling Brødbæk og hør om mulighederne for at få en 
stærk partner, som er tæt på dig.
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Mød os på ny adresse her

så besøg gerne vognen, der tager imod 
MobilePay. 
Flere lokale virksomheder har også 
meldt sig som sponsorer for løbet. Stor 
tak skal derfor lyde til  SuperBrugsen 
Malling, XL-Byg Malling, Pokalforum,  
Ariana Blomster og Malling Pizzeria. 

Læs mere om arrangementet på face-
booksiden BMI Cannonball
 
Tilmelding
Tilmelding foregår via internettet - gå 
ind på www.sportstiming.dk og søg på 
BMI Cannonball. Der er kun plads til 
200 løbere, så du skal ikke vente for 
længe, hvis du vil være sikker på at få 
plads. Tilmeldingen er i gang.

Kontakt
Statsaut. revisor
Jørgen Bertelsen

Dusager 16    
8200 Aarhus N    
Tlf. 87 32 57 00 www.beierholm.dk

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere
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