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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: 1900 Halvmaraton OG Kvartmaraton 25. september

Hej alle 

Landet åbner mere og mere, og det gør Motionsudvalgets udbudspalet også! 

Endnu et (for os) traditionsrigt løb finder sted i efteråret, nemlig 1900 Halvmaraton (og kvartmaraton) lørdag 25/9 
kl. 13.00 (hhv. 13.30) med start fra Carl Blochs Gade i Aarhus. Og ja, ganske rigtigt – har man ikke lyst til at binde an 
med en hel halvmaraton, kan man nøjes med en halv halv og løbe 10,55 km. Til alle deltagere er der en grillpølse og 
en øl/vand efter løbet – og DET plejer at trække folk til! Er man til medaljer, kan man købe en på dagen for 40 kr. 

Se mere om løbet her: https://www.1900al.dk/1900-halvmarathon  

Sidste gang løbet blev afholdt (i 2019), havde vi 11 deltagere med – det kan vi garanteret godt slå denne gang, hvor 
sulten efter løb er væsentlig større. Hvis DU vil med til dette løb, skal du skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk og angive distance (samt fødselsdato, hvis du ikke har været tilmeldt løb tidligere). 
Samtidig bedes du sætte 100 kr. (uanset distance) ind på 63875 via MobilePay med teksten 1900 HM (eller 
lignende). Som sædvanlig gør vi lige opmærksom på, at deltagelse forudsætter, at man indgår i vores officialordning 
(spørgsmål på samme e-mailadresse) og at man løber i klubtrøje. Manglede fremmøde på dagen (uanset årsag) 
medfører betaling af fuld deltagerpris. 

Som altid opfordrer vi til, at man ikke tøver for længe med at tilmelde sig. Der er 1000 pladser til løbet, og over 300 
er allerede solgt. Gør derfor dig selv (og tilmeldingskoordinatoren) den tjeneste at tilmelde dig med det samme, så 
det er gjort - løbet er i kalenderen, og træningen kan begynde. 

Motionsudvalget håber, at vi kan stille stort og bredt op til dette løb, som afvikles på en dejligt flad rute! 

Mange hilsener - Motionsudvalget 


