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Vi løber forhåbentlig snart sammen igen
Under corona-krisen løber vi ikke sammen i BMI Løb & Motion, men alligevel 
holder vi fast i fællesskabet via events. Vi har blandt andet løbet to 24-timers 
løb, hvor ingen løb sammen. Til gengæld var der stor begejstring for fotos og 
beretninger i vores facebookgruppe

Løb & Motion

Året begyndte så godt. Det væltede ind 
med løbere, powerwalkere og vandrere 
til træning og arrangementer. Vi løb 
endda lige op med vores venskabsklub i 
Odder, da vi kæmpede om at være hur-
tigst på fem og ti kilometer på stierne 
omkring Egelund.

Og så lukkede landet 
Ligesom alle andre kunne vi ikke 
længere dyrke vores sport sammen. Det 
hører til blandt de mindste problemer i 
verden lige nu, og selv inden for sports-
verdenen er løbere privilegerede, fordi 
vi jo bare kan løbe alene i skoven. Alli-
gevel savnede vi hinanden, så det har vi 
forsøgt at kompensere lidt for gennem 
forskellige arrangementer. Først aftalte 
vi at løbe en lørdag klokken 10, hvor 
vi plejer at træne. Eneste forskel var, 
at det foregik alle mulige forskellige 
steder, og de fleste først så hinanden, 
da vi bagefter lagde billeder op i vores 
facebookgruppe. Det kompenserede 
lidt. De løbere, der alligevel mødte 
hinanden undervejs, holdt selvfølgelig 
god afstand.

Løb midt om natten
Weekenden efter tog vi det skridtet 
videre og arrangerede et 24-timers løb. 
Det var en slags stafetløb, hvor løbere 
skiftedes til at løbe. Nogen løb en halv 
time, mens andre løb en eller to timer. 
Igen kom ingen i nærheden af hinanden, 
men til gengæld var der løbere i gang 
24 timer i træk, så hvis du har set en 
tosse med pandelampe komme løbende 
i skoven midt om natten, så var det bare 
en af os. Tilsammen løb vi omkring 270 
kilometer på det døgn. Det gav mas-
siv kommunikation i vores facebook-
gruppe, så det var som om, vi på en 
måde var sammen, selvom vi lige havde 
løbet alene i en mørk skov. Faktisk var 
begejstringen så stor, at vi gentog det 
hele weekenden efter. Anita og datteren Olivia kommer i mål på beder butiks torv.


