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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 26. august 2021 15:32
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Nyt BMI-løb - BMI Pizza Run tirsdag 28/9!!!

Hej alle 
Motionsudvalget står sjældent stille. Når de ikke er ude at løbe, laver de nye planer for at aktivere klubbens 
medlemmer - men også for at profilere klubben udadtil! 
Nyeste tiltag er et pop op-løb, som vi har valgt at kalde BMI Pizza Run - og det skyldes ganske enkelt, at 
man får en pizza med i deltagelsen! 
Vi har indgået et sponsorsamarbejde til dette løb med Beder Pizzaria (ikke dem på Torvet, men dem på 
Beder Landevej 41) - efter løbet kan man med den talon, man får før start, få udleveret en pizza og en 
dåsesodavand. Kunne være en god ide at bestille pizzaen inden start... ;-) Bemærk, at kuponen kun gælder 
til et begrænset udvalg og kun på løbsdagen! 
Løbet starter kl. 17.30 omkring pizzeriaet, og man kan vælge at løbe 7 km, 14 km eller halvmaraton på en 
rute, der kommer lidt omkring seværdighederne i og omkring Beder. Det er IKKE Cannonball-ruten, men 
nogle elementer går igen. 
Vores nyeste event bliver snart åbnet for udefrakommende, men inden da skal vores egne medlemmer 
selvfølgelig have chancen for at tilmelde sig - ikke bare før alle andre, men også billigere!!! 
Løbet kommer til at koste 75 kr. at deltage i (inkl. pizza, væske, medalje og diplom), men som medlem af 
BMI Løb & Motion kommer man med for kun 50 kr.  
Der er kun 50 pladser til løbet, og vi reserverer ikke pladser - tilmelder man sig ikke nu, er man selv ude 
om, hvis møllen er lukket, når man kommer med sit korn... 
Vil du med til løbet, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med navn og distance, og 
indbetal samtidig 50 kr. via MobilePay til 63875 med teksten Pizza Run - efter mandag 30/9 bedes du dog 
spørge først på ovennævnte mailadresse, om der stadig er plads, inden du indbetaler. OAM, Tranbjerg Løber 
og andre bliver også inviteret, så der bliver helt sikkert udsolgt! 
Løbet medfører ikke, at man indgår i officialordningen. 
Skal du være med til at grundlægge en tradition fra starten?!? 
Vi håber, vi bliver mange (og flest fra BMI). 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


