
1

bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 17. oktober 2021 15:45
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Vinterløbene 2022 - en klassisk løbsserie er tilbage!!!

Hej alle 
Selvom der stadig er lidt tilbage af 2021, skal vi allerede til at kigge frem i kalenderen - nu starter 
tilmeldingen nemlig til Aarhus Motions Vinterløb, som vi har stor tradition for at deltage mangfoldigt i. Der 
er ændret lidt i runderne (igen) i forhold til tidligere, så datoer og distancer nu ser sådan ud: 
 
1. runde: 30. januar: Ceres Park - 5 og 10 km 
2. runde: 6. marts: Hermans - 5 og 10 km 
3. runde: 27. marts: Eskelund (Brabrand) - 5, 10 og 15 km 
4. runde: 6. april: Moesgaard - 5 og 10 km 
Der er fartholdere i forskellige pace til alle runder.  
Deltager man i alle fire runder, får man en flot T-shirt.  
 
Har du lyst til at deltage i et eller flere af disse løb, er brugerbetalingen 75 kr. pr. runde (husk evt. at tjekke 
med Thomas, om du har noget til gode fra tidligere løb) - og som altid gør vi opmærksom på, at udeblivelse 
på dagen medfører tilbagebetaling af klubbens udgifter til løbet (179 kr. pr. runde minus evt. rabat plus evt. 
gebyr) - ved deltagelse accepterer man ligeledes at indgå i klubbens officialordning i 2022, og man stiller 
naturligvis op i klubtrøje. 
Børn under 15 år deltager gratis! (ét barn pr. deltagende voksen) 
 
Læs mere om løbene her (klik selv videre til øvrige runder):  
https://www.aarhusmotion.dk/event/202 
 
For at deltage skal du skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (ikke ved at svare på denne 
mail) med angivelse af, hvilke(n) runde(r) du vil deltage i, hvilke(n) distance(r) du vil løbe, fødselsdato 
(hvis du ikke har været tilmeldt løb gennem klubben tidligere) samt T-shirtstørrelse, hvis du tilmelder dig 
alle fire runder. Bemærk, at sidste runde ligger tre dage efter Berlin Halvmaraton, som der muligvis bliver 
en klubtur til (mere herom ad andre kanaler). 
Samtidig med tilmelding bedes du indbetale 75 kr. pr. runde via MobilePay til 63875 med teksten Vinterløb 
- det er ikke nødvendigt at skrive navn, da vi kan se det på indbetalingen. 
 
OBS: Der er kun T-shirts til de første 1250 deltagere på alle fire runder, så tøv ikke for længe med 
tilmeldingen! Den officielle tilmelding starter onsdag 20/10, og det er ikke til at sige, hvor længe T-
shirtlageret holder. 
 
Motionsudvalget håber, at vi som altid kan gøre os bemærket i feltet med både bredde, fart og højt humør, 
og vi ser frem til mange tilmeldinger og mange motiverede deltagere, når løbskalenderen for 2022 skydes i 
gang. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 


