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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. november 2021 07:14
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Januar-challenge er tilbage - nu som del af Danmarks Indsamling!

Hej alle 
 
De positive tilbagemeldinger på sidste års januar-challenge var mange, og flere har spurgt, om eventen 
vender tilbage - og det gør den! Men i år løber og går vi ikke kun for vores egen fornøjelses og motivations 
skyld - vi samler ind til Danmarks Indsamling!!! 
Reglerne er stort set de samme som sidst - alle medlemmer og deres familiemedlemmer opfordres til at gå 
eller løbe så meget og så tit de har lyst, i hele januar måned. Alle ture på mindst 2 km tæller med. Turene 
indberettes på Facebook (anbefales), pr. mail til thomas.rambusch@semantix.dk eller via Messenger til 
Thomas - der oprettes et opslag hver morgen, hvor man kan fortælle om dagens kilometer, og der vil være 
skulderklap til alle. Der kommer selvfølgelig masser af statistik om, hvor meget vi har tilbagelagt, og hvor 
meget vi har indtjent. Motionsudvalget skiftes denne gang til at styre showet, så vi alle kan få tid til at 
trække vejret (og løbe/gå nogle ture) :-) 
 
Hvordan samler vi så ind? 
Motionsudvalget har besluttet, at de skønne kræfter, der bliver brugt, skal gå til et godt formål, så derfor 
opfordrer vi alle medlemmer til at kontakte deres arbejdsplads, virksomheder de kender, deres private 
netværk eller hvor de ellers mener, at der kunne være støttekroner at hente til et sjovt og anderledes projekt. 
Sidste år tilbagelagde vi samlet godt 16.600 km, og målet er at nå mindst 20.000 km i januar 2022. Dem, der 
vælger at støtte os, kan enten give et beløb for klubbens samlede kilometer (lige fra én øre til meget mere), 
men det kan jo også være, at nogen hellere ville støtte enkeltpersoners januar-indsats, og det er også muligt. 
Vi offentliggør de forskellige tilsagn løbende på vores FB-side, så hvis man ikke ønsker sit navn (eller sin 
sponsors) nævnt, men gerne vil støtte, gør man bare opmærksom på det, så kommer man under "Anonyme 
donorer". 
 
Forslag til støtteopfordring 
Motionsudvalget forsøger at gøre det nemmest muligt for alle at skaffe sponsorer, så her er et forslag til en 
tekst, I kan sende ud i jeres netværk - man kan selvfølgelig omformulere, præcis som man har lyst til: 
Kære netværk 
Min klub, BMI Løb & Motion, har besluttet sig for at lave en januar-challenge, hvor vi skal løbe og gå så 
meget som muligt på en måned. Det kombinerer vi med en indsamling til Danmarks Indsamling, og derfor 
har vi brug for støtte! Sidste år tilbagelagde klubbens medlemmer over 16.000 km i alt på en måned, og vi 
satser på at nå over 20.000 km denne gang - jeres bidrag kan være alt lige fra en øre pr. km (=200 kr., hvis 
vi når 20.000 km) til et valgfrit beløb. 
Hvis I hellere vil sponsorere min indsats end hele klubbens, er det også muligt - beløbet pr. km vælger I 
selv, men klubben vil gerne vide på forhånd, hvor meget I støtter med, så vi har mulighed for at melde et tal 
ind til Danmarks Indsamling undervejs (vores challenge slutter først efter tv-showet, så vi afregner først 
efter januar). Så fortæl mig gerne, hvem I støtter, og med hvor meget. 
Betaling kan foregå på flere måder - vi har oprettet en indsamling her: 
https://dinindsamling.danmarksindsamling.dk/fundraisers/bmi-lob-motions-januarchallenge-danmarks-
indsamling - her kan man betale med MobilePay eller, hvis man som enkeltperson eller firma ønsker fradrag 
for sit bidrag, kan man betale med kort. Man kan også betale via MobilePay til 63875 (vigtigt: med teksten 
Danmarks Indsamling), så samler vi sammen og indbetaler samlet. 
 
Kan jeg selv støtte? 
Åh, det var godt, at nogen spurgte om det - SELVFØLGELIG skal vi også have vores egne medlemmer på 
banen - ikke bare med benene, men med pengepungen. Det er naturligvis muligt for ALLE at donere (og I 
vinder jo alligevel ikke den bil, så det her er en meget sjovere måde). Det er så nemt, for ikke alene kan man 
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betale via indsamlingen som nævnt ovenfor (især hvis man ønsker fradrag for sit bidrag, for så skal man 
betale med kort), men hvis fradraget ikke er så afgørende, kan man nøjes med at betale ind til go'e gamle 
63875 via MobilePay - VIGTIGT at skrive Danmarks Indsamling i indbetalingen, så vi kan holde styr på, 
hvad der hører til hvad. 
 
Hvad skal jeg støtte? 
Godt spørgsmål igen - der er rigtig mange måder at støtte på - man kan vælge at sponsorere klubbens 
samlede kilometer (som nævnt koster én øre pr. km 200 kr., hvis vi når 20.000 km), man kan sponsorere sig 
selv som ekstra motivation, eller man kan sponsorere en eller flere af sine klubkammerater for på den måde 
at give DEM ekstra motivation. Og man kan kombinere løsningerne eller selv finde på sine egne - meld ind 
(anonymt til Thomas eller offentligt på Facebook, når vi nærmer os januar), hvordan I vil sponsorere, så får 
vi det hele pakket i Excel-arket, så vi kan se, hvor langt vi kommer med indsamlingen. 
 
Er det det? 
Nej, det er slet ikke slut endnu! Vi skal jo have motivationen banket helt op, så hver søndag i januar trækker 
vi lod blandt ALLE, der har ydet kilometer om lørdagen. Præmierne vil være lækre ting, som vi glæder os 
til at fortælle mere om på et senere tidspunkt. Og så er det endda ikke slut med det - når januar måned er 
gået, trækker vi lod blandt ALLE, der har meldt kilometer ind HVER dag i måneden (uanset distance) - 
præmien her bliver 2 billetter til Malling Bio, noget vin og hvad vi ellers hitter på. Så husk at holde dig i 
gang hver dag for at få chancen for at være med til det hele! 
 
Motionsudvalget håber, at I alle vil støtte mindst lige så aktivt, energisk, målrettet og motiveret op omkring 
vores januar-challenge som sidst. I kan melde jeres sponsortilsagn ind allerede nu, eller når vi nærmer os 
januar, eller I kan vente, til challengen begynder, så vi kan få lidt spænding blandt medlemmerne. HUSK, at 
alle bidrag er gode bidrag - om man giver meget eller lidt er ikke afgørende, for mange bække små gør som 
bekendt en stor å, og vi håber, at bidragene kommer til at STRØMME ind! 
 
Mange hilsener - og vi glæder os helt vildt til januar!! 
 
Motionsudvalget 


