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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 30. april 2021 12:11
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Flere pladser til BMI Cannonball #2 - 29. maj

Hej alle 
 
Motionsudvalget har besluttet at udvide kapaciteten til vores cannonball-løb 29/5 med 30 pladser, så der i alt 
kan deltage 150 personer. Hvis oplukningsplanen for landet fortsætter som nu, skulle vi gerne kunne sende 
100 personer af sted ad gangen, så det bliver muligvis sådan, at 7 og 14 km starter kl. 9, mens halvmaraton 
starter kl. 10 - det skal vi nok give besked om i god tid. 
 
Der bliver et lækkert depot (SuperBrugsen Malling og Beder), der er vand efter løbet (XL-Byg Malling), 
Café Klubånd laver en goodiebag med lidt at spise, og Pokalforum i Beder sørger for en superflot medalje. 
Diplom kan udskrives fra nettet efter løbet. 
 
Vi vil naturligvis gerne give vores egne medlemmer bedst mulighed for at deltage, så derfor får I denne 
chance for at komme foran i køen. Det koster stadig 50 kr. for medlemmer at deltage, og der er ingen 
official-forpligtelse involveret. Til gengæld vil vi meget gerne, hvis alle vores medlemmer har klubtrøje på 
den dag. I øjeblikket er 41 af deltagerne fra BMI Løb & Motion! 
 
Løbet er på enten 7, 14 eller 21,1 km, og har du lyst til at deltage, så send en mail til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med navn og distance (og fødselsdato, hvis du ikke har været tilmeldt løb 
tidligere). Samtidig bedes du overføre 50 kr. via MobilePay til 63875 med teksten BMI Cannonball. 
 
Hvis du vil følge lidt med i, hvad der sker omkring løbet, kan du med fordel Synes godt om FB-
siden: https://www.facebook.com/BMI-Cannonball-113135560105646  
 
Midt i maj bliver der åbnet for offentlig tilmelding til de sidste pladser, så skynd dig at få dig meldt til, hvis 
du vil med! 
 
Motionsudvalget glæder sig til en festlig dag med masser af BMI-trøjer! 


