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Af Mikkel Kamp
Bestyrelsesmedlem BMI Løb & Motion

Alt klappede til BMI Cannonball #2
Både planlægning, løbere og tilskuere klappede, da BMI Løb & Motion for an-
den gang afholdt BMI Cannonball

Løb & Motion

Løberne blev dirigeret sikkert rundt på ruten. Foto: Sebastian Best.

Tranbjerg Løber var lette at kende i deres røde trøjer. Foto: Sebastian Best.

Der blev løbet stærkt fra første sekund. Foto: Sebastian Best.

DET VAR NÆRMEST FANTASTISK, 
da vi den 29. maj stod en stor flok på 
startstregen til den anden udgave af 
BMI Cannonball. Der var masser af 
løbere fra BMI og gæster fra byer som 
Aarhus, Tranbjerg, Odder, Ringe, Hør-
ning, Taulov, Vildbjerg og Silkeborg.
Det var et af året første løb efter endnu 
en nedlukning, og derfor var smilene 
endnu større, end de plejer på vej ud 
på ruten, der gik fra Egelund og via 
udkanten af Malling til Beder og tilbage 
til Egelund. Ruten var syv kilometer, og 
man valgte selv, om det skulle være en, 
to eller tre runder, så den længste tur var 
et halvmaraton.
Efter en længere periode med ustadigt 
vejr ramte vi den første rigtige sommer-
dag, så alting var med til at understrege 
den gode stemning.

Folk løb stærkt
Et cannonball-løb er kendetegnet ved, at 
det hele ikke er så fancy. Man tager selv 
tid, der er sjældent T-shirts eller andre 
gaver til løberne, og tiden er faktisk hel-
ler ikke så vigtig. Det vigtige er hygge, 
og det var det også denne lørdag, men 
vi fik bare også alt det andet, for Café 
Klubånd stod for forplejning, Super-
Brugserne i både Beder og Malling 
leverede drikkevarer og slik til depotet, 
Pokalforum havde lavet fede medaljer, 
XL-Byg Malling stod for en flaske vand 
efter løbet, og vi havde fået kassevis af 
T-shirts fra Aarhus Motion. De var godt 
nok fra et andet løb, men det var aflyst, 
så nu blev de delt ud til BMI Cannon-
ball. Og så var der det med, at tiden 
ikke er så vigtigt til et cannonball-løb. 
Det var vi mange, der ikke tog seriøst. 
Specielt gæsterne fløj afsted, så hurtig-
ste kvinde, Regina Aagard fra Løberen 
Aarhus, for eksempel løb 21 kilometer 
på 1.28.51, mens Kristian Fast fra Munk 
Store Runners blev hurtigste mand med 
1.18.56. BMI Løb & Motion havde også 
en hurtig vinder på 14 kilometer, som 
Thor Lund gennemførte på 55.14.

Tak til frivillige og sponsorer
Godt løbet, men det var aldrig blevet til 
noget, hvis det ikke var for de fantasti-
ske frivillige i BMI Løb & Motion, der 
altid stiller op. Og det var heller ikke 
blevet til noget, hvis det ikke var for 
vores sponsorer. Denne gang var det: 

Martinsen Rådgivning & Revision. 
Danbolig Beder. 
XL-Byg Malling. 
Ariana Blomster i Malling.
Pokalforum i Beder. 
SuperBrugsen Beder.
SuperBrugsen Malling.


