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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 21. oktober 2021 10:45
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Pizza Run #2 - tirsdag 23. november kl. 17

Hej alle 
 
Det var en stor succes med vores eget løbstiltag sidst, så vi rider videre på bølgen og arrangerer BMI Pizza 
Run #2 tirsdag 23. november med fælles start kl. 17. Bemærk, at datoen ligger to dage før Nytårsløbet 
25/11, hvor man kan vælge mellem 2,5 - 5 og 7,5 km (distancen kan ændres). Til gengæld karambolerer det 
ikke med styrketræningen. 
 
Som sidst kan man vælge mellem 7 km, 14 km og halvmaraton - denne gang har vi valgt en oplyst rute, som 
i sagens natur er udelukkende asfalt. Der er samlet start for alle distancer kl. 17, og maks. gennemførelsestid 
for HM er sat til 2½ time (men vi er fleksible). 
 
Igen går starten foran Beder Pizzaria, Beder Landevej 41 (IKKE den på Torvet), og når man kommer i mål, 
får man udleveret sin talon, så man kan få sin pizza (vælg mellem  nr. 1-6 på menukortet). Bemærk dog, at 
man denne gang bedes bestille sin pizza, før man løber, for at få bedre flow i køkkenet. Pizzeriaet disker 
igen op med en sodavand, og SuperBrugsen Beder hjælper os med et væskedepot efter hver omgang. Man 
kan spise pizzaen på stedet eller tage den med hjem. Talonen er kun gyldig på løbsdagen. 
 
Som medlemmer af BMI Løb & Motion får man som altid special service, hvilket vil sige, at man får 
besked før alle andre, deltager til favorabel pris (50 kr. mod normalprisen 75,-) og kan tilmelde sig gennem 
jeres alle sammens løbskoordinator (mig). 
Så hvis du vil med til dette løb, skal du skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af 
distance. Samtidig bedes du indsætte 50 kr. via MobilePay på 63875 med teksten BMI Pizza Run. 
BEMÆRK, at denne procedure kun er gældende denne uge ud - derefter åbnes løbet for almindelig 
tilmelding fra Tranbjerg, Odder og mange andre, og vi forventer igen fuldtegning. Der er maks. 50 pladser. 
Derfor skal du tjekke først, om der er plads (på samme mailadresse), hvis du tilmelder dig efter 1. 
november. 
 
Deltagelse i løbet medfører ikke krav om deltagelse i officialordningen, men vi kunne faktisk godt bruge to 
personer på dagen - en til at udlevere medaljer og pizzataloner og generelt holde styr på målområdet, og en 
til at passe på løberne, når de krydser Byvej. Skriv gerne til min mailadresse, hvis du har lyst til at hjælpe til.
Og så ville det naturligvis se smaddergodt ud, hvis alle BMI-løbere stillede op i klubtrøje :-) 
 
Motionsudvalget håber, at vi igen kan dominere feltet, som vi gjorde sidst, og vi håber, at rigtig mange af jer 
vil være med til at løbe en tur i det kølige vejr med en lun pizza som gulerod. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, løbskoordinator 


