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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 21. december 2021 11:28
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Januar-challenge - konkurrence!

Hej alle 
 
I har forhåbentlig allesammen styr på, at januar byder på en challenge, hvor vi håber, ALLE vil deltage 
(ellers så læs nærmere nedenfor). I forbindelse med den challenge vil Motionsudvalget gerne lave en lille 
konkurrence, hvor det gælder om at gætte, hvor mange kilometer vi tilbagelægger tilsammen. Og for at alle 
skal have lige vilkår, får I her tallene fra sidste gang: 
119 personer deltog - længste med 605 km, korteste med 3 km. 
I alt nåede vi 16.652 km, dvs. i snit 139,93 km pr. deltager for hele måneden. 
12 personer meldte ind hver eneste dag - det tal forventes at stige denne gang, da der er præmier på højkant! 
Der blev løbet 8.659 km og gået 8.082 km. 
I alt 1978 aktiviteter blev meldt ind - dvs. i snit 8,42 km pr. løbetur/walk. 
 
Vi gør jo dette for andres skyld, så det er ikke gratis at deltage - hvert "lod" koster 10 kr., men da vi håber at 
få præmien sponsoreret, skulle pengene gerne kunne gå ubeskåret til Danmarks Indsamling. Man må gætte 
lige så mange gange, man har lyst (10 kr. pr. gæt) - betalingen for lodderne sættes ind via MobilePay på 
63875 med teksten Challenge-konkurrence (eller lignende), så samler vi sammen og overfører samlet for 
klubben til indsamlingen. Anne Grethe skal  nok sørge for, at alt går korrekt til på pengefronten. Alle bud 
offentliggøres løbende på Facebook, og sidste frist for at afgive bud er 31/12 kl. 23.59. 
Vi håber, I vil se dette som en sjov måde at skaffe endnu flere penge til den gode sag på. 
 
Om vores challenge: 
I januar måned vil BMI Løb & Motion gå og løbe så meget som overhovedet muligt. Alle penge, der bliver 
samlet ind ved dette, går ubeskåret til Danmarks Indsamling. Derfor er alle medlemmer blevet opfordret til 
at sponsorere sig selv, et andet medlem eller klubbens samlede antal kilometer. Der kan også indbetales 
bidrag direkte til: 
https://dinindsamling.danmarksindsamling.dk/fundraisers/bmi-lob-motions-januarchallenge-danmarks-
indsamling (betaler man med kort, kan man også få skattefradrag). Vi har desuden været heldige at få nogle 
virksomheder som sponsorer, der betaler et beløb for vores samlede kilometertal. 
Alle medlemmer (dvs. alle i hver enkelt medlemshusstand) kan bidrage - blot skal hver tur være på min. 2 
km. Det er målrettede ture, der tæller - en tur med hunden er fin, men 5 km gået i løbet af en arbejdsdag 
ligger uden for skiven. Cykelture, rideture o.a. tæller ikke med. Man må gerne bidrage med flere ture pr. 
dag. 
Ture meldes ind via Facebook, via mail til thomas.rambusch@semantix.dk eller via Messenger til Thomas 
Wollesen Rambusch - og honoreres med et verbalt skulderklap. Indmeldte tal offentliggøres ikke (GDPR), 
men indmeldinger på Facebook kan selvfølgelig ses af andre. De mest aktive må dog forvente at få navn, 
kilometer og antal aktiviteter offentliggjort i konkurrencementalitetens navn.   
Hver søndag trækker vi lod om en præmie blandet alle, der har meldt ture ind om lørdagen, og når måneden 
er slut, trækker vi lod om en præmie blandt alle, der har meldt en aktivitet ind hver dag! Vi offentliggør 
mere om præmierne senere. 
Vigtigst at huske - ALLE i husstanden kan bidrage - også børn!!! 
 
Vi håber, at I alle vil støtte op om vores challenge - vores mål er 10.000 kr., og vi håber inderligt, at det er 
lavt sat! Jeres ben og pengepunge afgør, hvor langt vi når - målet er 20.000 km, og det kan vi nå ved fælles 
hjælp!  
Hvis nogen har spørgsmål, kan de rettes til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk. 
 
Vi glæder os til januar - hilsen Motionsudvalget! 


