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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 16. september 2021 20:21
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Kamstrup Nytårsløbene - årets traditionelle afslutning!

Hej alle 
Hvorfor skriver han nu sådan - hedder det ikke Nytårscup? Nej, ikke i år, for der er lidt blandede distancer, 
men DET skal ikke forhindre BMI Løb & Motion i at møde talstærkt op til et løb, vi har sat store aftryk på i 
tidens løb. 
Først og fremmest datoerne: 
Startskuddet: Søndag 7. november - 5 og 10 km 
Lysfest: Torsdag 25. november (ja, en torsdag) - 2,5 - 5 - 7,5 km 
Juleløb: Søndag 12. december - 5 og 10 km 
Nytårsløb: Fredag 31. december - 5 og 10 km - bobler og kransekage efter løbet 
Startiderne er omkring kl. 10 - dog ikke 25/11, hvor det er omkring kl. 18. Startsted alle løb:  Foran Aarhus 
Atletik- og Løbeakademi, eller med andre ord, foran Marselisborghallen. 
Læs mere om løbene her: https://www.sportstiming.dk/event/9528 
Vil du med til et eller flere af disse løb, er det ganske enkelt: Skriv en mail til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med dit navn og din(e) ønskede distance(r) (samt fødselsdato, hvis du ikke 
har været tilmeldt løb gennem BMI før).  
Deltagelse koster 75 kr. pr. løb for voksne og 50 kr. pr. løb for børn under 15 år.  
Beløbet bedes udregnet og overført via MobilePay til 63875 med teksten Nytårsløb (vi kan se dit navn på 
overførslen, så det er ikke nødvendigt at skrive) - hvis du har penge til gode fra tidligere (aflyste) løb, så 
kontakt Thomas for at høre om indestående, før du tilmelder dig. 
BEMÆRK, at efter 15/10 stiger prisen til 100 kr. pr. løb for voksne (dog 150 for 31/12) og til 75 kr. pr. løb 
for børn (100 kr. for 31/12) - så tilmeld dig hurtigst muligt! 
Husk, at vi til klubstøttede løb altid løber i klubtrøje (IKKE den gratis T-shirt fra Crossløbet), og at 
deltagelse i løbet kræver, at man indgår i officialordningen for 2022 (udsendes senere på året). Og mens vi 
er i gang med det kedelige, så husk, at stiller man ikke op på dagen, uanset årsag, så refunderer man klubben 
dens udgifter til løbet. 
Motionsudvalget håber, at Nytårsløbene kan være med til at sætte fornyet gang i løbsdeltagelsen - vi har 
tidligere været over 50 deltagere nytårsaften, så lad os prøve det igen! 
Vi glæder os til at løbe ud af året med et kæmpe brag! 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 
 


