
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. april 2021 11:37
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Brabrand Sø Halvmaraton 5-års jubilæumsløb 16. oktober - men tilmelding nu

Hej alle 
Der er fortsat stor uvished omkring mange løb i nærmeste fremtid, men Pingo, der står for at arrangere 
Brabrand Sø Halvmaraton, har valgt at satse på, at samfundet er åbnet så meget op til oktober, at han 
afholder en 5-års jubilæumsudgave af sit hyggelig lille løb. Der bliver 100 deltagere (hvis restriktionerne 
ikke løftes, flyttes løbet). Løbet starter på Søholmvej i Viby og går først den ene vej rundt om Brabrandsøen 
til udgangspunktet, hvor der er depot, derefter den anden vej tilbage, og der er kage, sodavand, slik og 
lodtrækningspræmier i mål. Det er et rigtig godt løb, som vores klub tit har begunstiget med vores 
tilstedeværelse.  
Motionsudvalget synes, at BMI Løb & Motion skal optage rigtig mange af de 100 pladser, så derfor 
annoncerer vi løbet allerede nu. Tilmeldingen åbner 1. maj, og jeg skal nok stå for tilmeldingen, men jeg 
skal vide, hvem jeg skal tilmelde! 
Vi har sat en brugerbetaling på 50 kr. til dette løb - hvis du har lyst til at være med, så indbetal de 50 kr. via 
MobilePay på 63875 med teksten Brabrand Sø Halvmaraton (el. lign.) og skriv til mig på 
thomas.rambusch@semantix.dk - så kommer du på listen. Hvis du er en af dem, der har en brugerbetaling "i 
banken" (fra Vinterløbene), kan du trække på det - bare lad mig det vide. 
Deltagelse i løbet indebærer, at man deltager i officialordningen, som forhåbentlig snart kommer i gang - vi 
er da blevet bedt om at stille med officials til Børneløbet 12. juni, så det lysner også der! :-D Klubtrøje er 
naturligvis også et krav til løbet. 
Da vi var flest med til dette løb, var vi syv, der deltog - kan vi gøre det bedre? Det håber vi i 
Motionsudvalget, så hermed en opfordring til, at så mange som muligt melder sig under fanerne til dette 
løb! 
Nu skal vi ud at løbe rigtige løb igen!!! 
På Motionsudvalgets vegne - Thomas Wollesen Rambusch, løbskoordinator 


