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Emne: BMI Cannonball #3 - 28. maj 2022 - skal du på plakaten/medaljen?

Kære alle 
 
Efter to yderst vellykkede events har Motionsudvalget ingen kvaler med at kaste sig ud i et Cannonball nr. 
3, og til det hører en lille anekdote: 
 
Jeg havde længe gået og pralet med, hvor lang min var, og til sidst blev det for meget for Erling - han hev 
sin dertil indrettede frem, og så måtte vi i gang med at sammenligne og måle længde. Til at starte med var 
Erlings længere end min, men så fandt jeg noget, der var galt med den, og så skrumpede den lidt. Til 
gengæld pillede han også lidt af min, og så endte vi på stort set samme længde. Og inden nogen får røde 
ører og skræmmende mentale billeder, hører med, at vi her snakker om vores lister over gennemførte 
halvmaratoner, og vi endte på 63 til Erling og 64 til mig. I den gode ånd, vi har generelt i klubben og 
mellem (løbe)brødre, blev vi enige om, at vi ikke vil gøre det til en forbitret konkurrence, men følges ad i 
skøn samdrægtighed mod det næste store mål: nr. 75! 
 
Det har vi planlagt, så det kommer til at passe med BMI Cannonball #3 (28. maj 2022), som derfor 
foreløbig har fået undertitlen: Erling og Thomas løber nr. 75. 
MEN - nu er vi jo ikke de eneste i vores skønne klub, der løber et halvmaraton i ny og næ, så det kunne også 
være, at andre af vores løbekammerater havde lyst til at fiske deres (liste. red.) frem og få det til at passe 
med et rundt antal halvmaratoner den dag (25-50-75 osv.). Så får vi muligvis en lang titel på løbet, men vi 
regner med at få lavet en medalje, der er stor nok til at rumme det, så det skal nok gå. 

Hvis du vil lave din liste, skal du være opmærksom på nogle ting (for at løbene tæller ifølge Klub 100 
Halvmaraton): 
Løbet skal være slået op som halvmaraton - det betyder, at f.eks. Wings for Life ikke tæller, og maratonløb 
tæller heller ikke som hverken ét eller to halvmaraton. Parmaraton duer heller ikke, uanset om du startede 
først eller sidst. Ligeledes gælder ironman heller ikke. 
Virtuelle løb tæller ikke - løberne skal starte samtidig og løbe den samme rute, og der skal være mindst 5 
startende og 3 gennemførende. DOG tæller de to løb, BMI afholdt i coronatiden (Medalje søger løber samt 
Danmark Løber, begge i juni 2020), da vi overholdt alle regler for Klub 100-løb. 

Det varer ikke længe, før vi begynder at udarbejde markedsføringsmateriale til løbet (vi forventer at åbne 
for tilmelding 1. januar), så hvis du vil med på materialet, medaljen og diplomet, så skynd dig at tælle efter 
og kontakte Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, Cannonball-koordinator 


