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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. august 2021 07:49
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Løbstilmeldinger for BMI Løb & Motion i øjeblikket

Hej alle 
Motionsudvalget syntes, vi måske lige skulle opsummere de løb, vi i øjeblikket tilbyder deltagelse i - det 
kan være svært at holde rede på, og vi har jo så mange medlemmer, der gerne vil ud og vise klubtrøjen frem 
og prøve sig selv lidt af, nu hvor samfundet er begyndt at åbne sig igen. Oplysning om tilmelding står 
nederst i mailen. 
 
Solbjerg Sø Løbet (og walk) tirsdag 24/8 - 5 eller 12 km løb, 5,5 km walk. Komplet gratis at deltage i. Kage 
og øl/vand efter løbet, mulighed for køb af pølser. 
Læs mere her: https://www.sportstiming.dk/event/9337 
 
Marselisløbet lørdag 1/9 - 6 eller 12 km løb, 6 km walk, 3 km børneløb. Brugerbetaling 150,- for 12 km 
(50,- for børn u/15), 100,- for 6 km løb og walk (25,- for børn u/15), 50,- for 3 km - men priserne stiger pr. 
15/8 til 200 (75), 125 (50) og 75. 
Læs mere her: https://www.sportstiming.dk/event/8720  
 
Tranbjerg Løber 6 Timer, lørdag 11/9 - én løber på ruten ad gangen for et hold (1-6 personer) - kan man 
ikke selv danne et hold, melder man bare ind, så sammensætter vi et - i skrivende stund har vi to hold med i 
alt syv løbere. Farten er ikke afgørende - vi skal bare have en sjov dag. Børn kan sagtens deltage, da ruten 
kun er 1,1 km lang (valgfrit antal runder). Der er gratis T-shirt til alle deltagere og fint depot undervejs. Vi 
har også selv lidt til ganen med, og der er sandwich til sidst. Brugerbetaling: 100 kr. (150 for singleløbere). 
Læs mere her: https://tranbjerg-lober.safeticket.dk/tl6t2021  
 
BMIs Åbne Crossmesterskaber lørdag 18/9: Vores egne klubmesterskaber! 5-årige alderskategorier, så 
fremragende muligheder for at blive regerende klubmester eller bare have et sjovt løb. 5 og 10 km (samt 2,6 
km børneløb u/10 år) - løbet er i år åbent for op til 200 deltagere fra lokalområdet. Komplet gratis at deltage 
i, og der er T-shirt, specialfremstillet medalje, kage og væske i mål. Efter 15/8 åbnes for almindelig 
tilmelding, så vent ikke for længe! Tilmelding lukker ved 200 deltagere. 
 
1900 Halvmaraton og Kvartmaraton lørdag 25/9: 21,1 eller 10,55 km på en flad rute ved Brabrandsøen - 
brugerbetaling 100 kr., mulighed for tilkøb af medalje på dagen. 
Læs mere her: https://www.sportstiming.dk/event/6944 
 
For alle disse løb (undtagen Crossløbet) gælder, at deltagelse til den nævnte pris er betinget af, at man 
deltager i officialordningen og løber i klubtrøje. Stiller man ikke op på dagen (uanset årsag), betaler man 
klubbens udgifter til løbet. 
Vil du med til et af disse løb, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (ikke ved at svare på 
denne mail) - oplys løb og distance samt navn og fødselsdato, hvis du ikke har været tilmeldt løb før. 
Indbetal samtidig det relevante beløb via MobilePay til 63875 med en forklarende tekst, så sørger vi for 
tilmelding. 
Skriv også til Thomas, hvis du har spørgsmål til nogle af disse løb eller til officialordningen. 
 
Motionsudvalget håber, at I alle har lyst til at vise, hvorfor BMI Løb & Motion er den bedste løbeklub - vi 
deltager nemlig i bredden og med højt humør! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


