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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 3. december 2021 07:40
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Cannonball #3 - Thomas og Erling løber nr. 75 - 28. maj 2022

Hej alle 
 
Motionsudvalget ligger aldrig stille, og 1. januar 2022 åbner vi for tilmeldingen til tredje ombæring af vores 
succesfulde løb BMI Cannonball, som vi afvikler lørdag den 28. maj med start kl. 9.00. Som første gang har 
vi på ny en undertitel, nemlig "Thomas og Erling løber nr. 75" for at fejre, at to af vores ivrige 
halvmaratonløbere begge og i fællesskab runder en milepæl denne dag. Det håber vi selvfølgelig, at rigtig 
mange af vores medlemmer vil være med til at fejre sammen med os på dagen, på fuld eller delvis distance. 
 
Distancerne bliver som vanligt 7 km, 14 km og (sjovt nok) halvmaraton, starten går stadig fra Egelund, børn 
må gerne deltage, der er depot med vand og sodavand efter hver runde a 7,03 km, og Café Klubånd sørger 
igen for en goodiebag efter løbet med sandwich, kage o.a. I mål får man en brikvand, og naturligvis disker 
vi også op med en flot medalje, som er lavet specielt til dagen! Som noget nyt er der desuden en til løbet 
specialfremstillet T-shirt som en del af prisen, som for vores egne medlemmer - hold nu fast - stadig kan 
holdes på kun 50 kr. pr. person!!! For den pris er det selvfølgelig kun rimeligt, at man også indgår i 
officialordningen, men det gør de fleste vist i forvejen, så det er nok ikke noget problem. Og at man løber i 
klubtrøje til klubbens eget løb er jo selvsagt :-) 
 
Vil du med til dette løb, så får du som de foregående gange mulighed for at tilmelde dig, FØR den officielle 
tilmelding starter 1. januar, og det gør du ved at skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE 
ved at svare på denne mail). Har du ikke været tilmeldt løb før, skal jeg bruge dit navn, fødselsdato og 
mobilnummer (til officialtjans), din ønskede distance samt T-shirtstørrelse. Samtidig bedes du indbetale 50 
kr. via MobilePay til 63875 med teksten "BMI Cannonball" - er du en af de heldige, der har lidt sparet op 
(det drejer sig om AKB, BK, MEJ, OH og TC), skriver du det bare til mig, så finder vi ud af separat 
afregning. 
Vi regner med 200 deltagere til dette løb, og der har altid tidligere været fuldt hus, så vent ikke for længe 
med tilmeldingen. SENEST 29/12 skal jeg have din tilmelding, hvis du vil med i den første, 
pladsgaranterede bølge. 
 
Motionsudvalget håber, at vores egne løbere som altid kan udgøre en betragtelig del af feltet, så vi glæder os 
til de mange tilmeldinger, der nu snart strømmer ind - og Erling og undertegnede glæder os til at løbe 
sammen med masser af ligesindede til maj! 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, løbskoordinator og snart-jubilar 


