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Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Løb & Motions ÅBNE Crossmesterskaber 2021 - i år med tilmelding!!!

Kære BMI'ere 
Vi afholder selvfølgelig som altid vores årlige klubmesterskaber i cross, og i år er datoen lørdag den 18. 
september kl. 10, men takket være en bevilling fra Nordea Fonden har vi i år været i stand til at udvide 
mesterskaberne og satser på op til 200 deltagere fra Beder-Malling, Mårslet og opland! Derfor er det også i 
år nødvendigt med forhåndstilmelding - men vores egne medlemmer får selvfølgelig en fordel! 
På grund af det forventede høje deltagerantal går starten i år fra parken i Beder - over for Beder Butikstorv. 
Ruten kan ses her: 
https://www.plotaroute.com/route/1645535  
I vores sponsorat fra Nordea Fonden indgår også T-shirts, så alle deltagere modtager i år en flot medalje, der 
er specialfremstillet til Crossløbet, en T-shirt, kage (for vi holder traditionerne i hævd), frugt og væske i 
mål. Der vil også være diplomer til selvudfyldelse på dagen - men vores klubvindere i de som altid snævre 
alderskategorier (læs: masser af klubmestre) modtager selvfølgelig et flot udskrevet diplom senere. 
Der er i øvrigt også en præmie til hurtigste kvinde, mand, pige og dreng på begge distancer - uanset om de 
er klubmedlemmer eller ej. 
BEMÆRK: Selv om T-shirten har vores klublogo på brystet, har den også et stort Nordea-logo på ryggen, 
så denne T-shirt er IKKE gyldig som klubtrøje til klubstøttede løb - her skal man stadig kontakte Intersport 
for at få en rigtig klubtrøje. 
Bemærk også, at da vi har bestilt T-shirts på forhånd i forventede størrelser, kan det forekomme, at der ikke 
er nok i alle størrelser. Vi opfordrer derfor til, at vores egne medlemmer udviser lidt tilbageholdenhed 
(Family Hold Back), indtil vores besøgende gæster har fået T-shirts. Det er god stil... 
Vil du med til crossmesterskaberne - der som altid naturligvis er 100 % gratis og ikke medfører krav om 
deltagelse i officialordningen - så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med navn, alder og 
distance - børn er selvfølgelig meget velkomne til at deltage, idet halvdelen af de bestilte 200 T-shirts er i 
børnestørrelser. Der er officials på ruten, som også er afmærket, så vi har sikkerheden i højsædet! 
Sidste tilmeldingsfrist for klubmedlemmer er søndag 15. august - derefter begynder vi at annoncere og tage 
imod tilmeldinger udefra - så skynd dig hellere at melde dig selv og familien til med det samme. 
Motionsudvalget håber, at vi kan udgøre en meget stor del af feltet denne dag - så alle kan se vores flotte 
klubtrøjer (som vi naturligvis opfordrer alle medlemmer til at løbe i) og blive fristet til at melde sig ind i 
verdens bedste løbeklub! 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
PS: Hvis man ikke har mulighed for at forhåndstilmelde sig, vil det stadig være muligt at tilmelde sig på 
dagen - dog er der i sagens natur ikke garanti for hverken medalje eller T-shirt (kagerne finder vi nok ud af 
at dele). 
 


