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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 15. april 2021 08:01
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Genåbningsløbet - 5/10 km - fredag 7. maj eftermiddag/aften

Hej alle 
Arrangørerne af motionsløb er ved at varme op igen - forleden kunne vi tilbyde Brabrand Sø Halvmaraton 
til oktober, og nu barsler Aarhus 1900 med et løb i endnu nærmere fremtid, nemlig fredag 7. maj. Man kan 
løbe 5 eller 10 km på en flad rute med start fra Marselisborghallen og uden mange stigninger - ruten har 
været brugt til DM tidligere, så den er dejligt hurtig. Løbet overholder alle retningslinjer, og det betyder 
også, at man starter i heats. 5 km starter mellem 16.30 og 17.45, mens 10 km starter mellem 17.45 og 19. 
Man kan altså nå en hurtig 5'er inden aftensmaden, hvis man har lyst - eller trække den lidt og nyde skoven 
lidt længere. 
I kan læse mere om løbet her: https://www.sportstiming.dk/event/8748 
Motionsudvalget vil naturligvis gerne tilbyde vores medlemmer at deltage i dette løb, så formedelst en 
brugerbetaling på 50 kr. kan du komme med! Samtidig forpligter du dig som altid til at deltage mindst én 
gang i officialordningen senere på året, og du skal selvfølgelig løbe i klubtrøje til løbet :-) 
Hvis du vil med, så skriv en mail til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med din ønskede distance 
(5 eller 10 km) og den tid, du forventer at løbe den på. Har du ikke deltaget i officielle løb tidligere, bedes 
du også medsende din fødselsdato. Samtidig bedes du sætte 50 kr. ind på 63875 via MobilePay med teksten 
Genåbningsløbet - medmindre du har opsparede midler fra Vinterløbene indbetalt sidste år, så skriver du 
bare det i mailen også. Hvis du har spørgsmål til officialordningen, er du også velkommen til at stille dem. 
BEMÆRK, at der kun er 250 pladser til løbet, og omkring 50 er allerede solgt, så det er først til mølle! 
Motionsudvalget håber, at rigtig mange har lyst til at tage hul på et nyt løbeår - nu dages det, brødre og 
søstre!!! 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


