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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 30. december 2021 10:59
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Januar-challenge - nu kommer den!!!

Kære alle 
 
Nu er vi efterhånden så tæt på januar-challenge, som vi næsten kan komme, så jeg opsummerer lige ganske 
kort, hvad det indebærer: 
 
- Det er for HELE husstanden - også eventuelle børn, der hellere kigger på en skærm 
- Alle kilometer gået eller løbet mhp. motion tæller med (tur med hunden, travetur i skoven, træningstur - 
men ikke x km gået i løbet af arbejdsdagen) 
- Min. 2 km pr. gang - det kan selv børn godt klare 
- Mange har skaffet private sponsorer på deres egne, andres eller vores fælles km - alle beløb går ubeskåret 
til Danmarks Indsamling (til børn ramt af coronapandemiens følger) 
- Det er IKKE for sent at skaffe sponsorer (dig selv, din familie, dine kolleger) - muligheden kører januar 
måned ud 
- Faste bidrag er også velkomne - f.eks. 50, 100 eller 200 kr. (valgfrit beløb) til formålet 
- Ønsker man skattefradrag (eller bare gerne vil bidrage), kan man indbetale direkte til vores challenge på 
https://dinindsamling.danmarksindsamling.dk/fundraisers/bmi-lob-motions-januarchallenge-danmarks-
indsamling 
- Ture (km) meldes ind på Facebook, via mail til mig (thomas.rambusch@semantix.dk), via Messenger til 
mig eller via sms (28 26 86 93) - verbalt skulderklap er kvittering for registrering 
- Den enkeltes tal offentliggøres ikke (dog de førendes) - derudover kun anonymiserede totaler 
- Hver søndag trækker vi lod om en præmie blandt alle, der var i gang om lørdagen 
- Ved månedens udløb trækker vi lod om en præmie blandt alle, der har budt ind hver dag (løb eller gang er 
underordnet) 
- Når vi har det samlede tal, sendes opkrævning af beløb til den enkelte 
- Se også bud-konkurrencen på Facebook - gæt på, hvor mange km vi tilbagelægger (10 kr. pr. bud) - og 
vind en flot præmie. I skrivende stund er der over 70 bud (sidste budfrist 31/12 kl. 23.59) 
- Vores challenge fortsætter efter DI-showet - vi kører HELE januar færdig 
 
Hvis nogen er i tvivl om noget, er man velkommen til at spørge pr. mail (se adresse ovenfor), FB, sms eller 
tlf. - det vigtigste er, at vi får mobiliseret ALLE gode ben i klubben, så vi kan indtjene velgørende kroner til 
andre - vi har allerede to store sponsorer, der giver min. 4.000 kr. i alt, hvis vi når min. 20.000 km (sidste år 
nåede vi over 16.600). 
 
Motionsudvalget glæder sig til at blive overvældet af medlemmernes indsats i hele januar! 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, koordinator 


