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Sendt: 22. oktober 2021 07:55
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: X-Mas Løbet er tilbage 18. december!!!

Hej alle 
 
Beklager de mange henvendelser for tiden, men de gode tilbud hober sig op. Og nu er en gammel kending 
dukket op igen, nemlig X-Mas Løbet, som vores gode venner i Odder Atletik & Motion arrangerer. Datoen 
er lørdag 18. december, så det bliver en hyggelig afslutning før jul. Det er muligt at deltage som både løber 
og walker, og børn er også velkomne. 
 
I år er konceptet ændret lidt. Starten går fra Spektrum i Odder (ikke svømmehallen), og ruten er 
overkommelige 3 km, som man til gengæld må løbe eller gå det antal gange, man har lyst - dog maks. 7 
runder, svarende til halvmaraton. Man kan selv bestemme på dagen, hvor mange omgange man har lyst til, 
og hvornår mellem kl. 10 og 13 man løber eller går - i forhold til halvmaraton skal dog siges, at hvis løbet 
skal være officielt tællende, er der fælles start kl. 10.30, som man skal være med til (startliste). Efter løbet - 
kl. 13 - er der fælles julefrokost i multihallen i Spektrum (hvor der i øvrigt også er nummerafhentning 
tidligere på dagen). Der er mulighed for bad efter løbet. Der udleveres en flaske vand og en X-Mas til hver 
deltager, og der er mulighed for at købe yderligere øl og vand til julefrokosten. 
 
Grundet de nye forhold er prisen på løbet steget betragteligt til nu 180 kr. inkl. gebyr, men: 
- FORDI det er et løb, der arrangeres af vores skønne naboklub, 
- FORDI vi rigtig gerne vil deltage i lokale løb, når det kan lade sig gøre, 
- FORDI vi tilstræber at gøre løb så attraktive som muligt for vores medlemmer, 
- FORDI det snart er jul (til den tid), 
- FORDI vores aktivitetsniveau i år har været lavere end tidligere år, og 
- FORDI Motionsudvalgets budget ser pænt ud, 
- har vi besluttet, at deltagelse for medlemmer af BMI Løb & Motion kun koster 50 kr., resten betaler 
klubben. 
Som altid medfører deltagelse i klubstøttede løb, at man indgår i officialordningen for 2022, og at man løber 
i klubtrøje. Er man tilmeldt og ikke stiller op på dagen - uanset årsag - og ikke finder en afløser fra klubben, 
eller hvis man ikke løber i klubtrøjen, bedes man tilbagebetale de resterende 130 kr. til klubben. 
 
Vil du med til dette klassiske løb, som hele 38 BMI'ere deltog i sidste gang, så skriv til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk (du behøver kun at angive distance, hvis du planlægger at løbe 
halvmaraton, så får vi dig på startlisten til 10.30) - sæt samtidig 50 kr. pr. deltager ind på 63875 via 
MobilePay med teksten X-Mas Løbet.  
 
Motionsudvalget håber, at vi kan lægge op til jul og sige skål til hinanden på en hyggelig og festlig måde - 
vi kan nok ikke overgå Tranbjergs 80 løbere fra sidst, men vi kan da prøve! Vi vil gerne stille op med højt 
humør, et bredt felt og den bedste stemning. 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 
 
 


