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BMI Løb&Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 7. juni 2021 13:12
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Marselisløbet og Marselis Cykelløbet - 28. og 29. august

Hej alle 
Marselisløbet vender (efter et år, hvor det kun var jubilarerne, der fik lov til at løbe) tilbage til sin 50. 
afholdelse (og hvem ved, om det måske er den sidste?). Motionsudvalget har kendskab til mindst ét medlem 
af klubben, der har deltaget mere end 30 gange, og selvfølgelig skal samtlige medlemmer have muligheden 
for at deltage! 
I år ligger Marselisløbet lørdag 28. august, og som altid er der mulighed for at løbe 12 og 6 km, walke 6 km 
og løbe 3 km børneløb (for børn op til 12 år). 
Brugerbetalingen for at deltage (uanset distance) er 50 kr. - BEMÆRK dog, at pr. 1/7 stiger prisen for løbet 
og dermed også brugerbetalingen med 25 kr. (50 kr. for 12 km). Har du lyst til at komme med til dette løbs 
store jubilæumsfest, bedes du indbetale 50 kr. via MobilePay til 63875 med teksten Marselisløbet - samtidig 
bedes du sende en mail til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk, hvor du specificerer din distance og - 
hvis du ikke har været tilmeldt løb tidligere - angiver din fødselsdato. 
Hvis du ikke allerede er tilmeldt officialsordningen, medfører deltagelse som bekendt også, at man indgår i 
denne - og selvfølgelig løber man i klubtrøje! Yderligere oplysninger om officialsordningen fås på 
ovennævnte mailadresse. 
Læs mere om Marselisløbet her: https://www.1900al.dk/marselisloebet 
Søndag 29. august afholdes Marselis Cykelløbet - i år med distancerne 50 og 100 km. Tilmelding foregår på 
samme måde som ovenfor beskrevet, dog er brugerbetalingen for 50 km 100 kr., mens den er 150 kr. for 
100 km. Pr. 1/7 stiger prisen og brugerbetalingen for begge distancer med 50 kr. Indbetaling til 63875 bedes 
kommenteret med teksten Marselis Cykelløb. 
Til cykelløbet er klubtrøje ikke obligatorisk - men som altid velset. 
Læs mere om Marselis Cykellløbet her: https://www.1900al.dk/marseliscykellobet  
Motionsudvalget håber, at vi kan stille med en dejligt bred og velmotiveret flok, som vi plejer - muligvis for 
sidste gang nogensinde! 
Mange hilsener om en god sommer med noget spændende at træne op til - Motionsudvalget 


