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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 12. december 2021 11:12
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Opsummering - løb i kalenderen

Hej kære medlemmer 
 
Det er vist på tide med en opsummering af de løb, vi i øjeblikket tilbyder rabat til deltagelse i. Her følger en 
kronologisk liste - som det fremgår, er der nok at vælge imellem: 
 
18/12: X-Mas Løbet i Odder - runder a 3 km, op til halvmaraton. T-shirt, medalje og sandwich efter løbet. 
50 kr. i brugerbetaling. 
31/12: Kamstrup Nytårsløb - 5 eller 10 km. Bobler og kransekage efter løbet. 150 kr. i brugerbetaling (100 
kr. for børn). 
9/1-22: BMI Løb Langt - denne vender vi lige tilbage til i en separat mail, da der er usikkerhed omkring 
den. 
15/1-22: Flemmings nr. 100 i Ulstrup - halvmaraton. Sandwich efter løbet. 30 kr. i brugerbetaling (+ evt. 
50,- som gave til Flemming (frivilligt)). 
30/1 (Ceres Park), 6/3 (Hermans), 27/3 (Eskelund), 6/4 (Moesgaard): Vinterløbene - 5, 10 og til 3. runde 
også 15 km. 75 kr. i brugerbetaling pr. runde - T-shirt ved tilmelding til alle fire. 
14/4: Brabrand Sø Halvmaraton Påskeløb - medalje og kage efter løbet. 50 kr. i brugerbetaling. Tilmelding 
senest 23/12. 
8/5: Systematic TestRun - 8 eller 16 km. 75 kr. i brugerbetaling. 
28/5: BMI Cannonball #3 - Thomas og Erling løber nr. 75. 7 km, 14 km eller halvmaraton. Sandwich, kage, 
T-shirt og medalje efter løbet. 50 kr. i brugerbetaling - tilmelding senest 30/12. 
Blot til info: 31/5: Tranbjerg Løbet - mere herom senere. 
6/6: Royal Run - 1,6 km, 5 eller 10 km. Stor medalje og T-shirt. 50 kr. for mile, 100 kr. for 5 km og 150 kr. 
for 10 km i brugerbetaling. 
12/6: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton. T-shirt og medalje. 150 kr. i brugerbetaling. 
 
For alle disse løb (dog ikke Løb Langt) gælder, at tilmelding sker ved at skrive til Thomas på 
thomas.rambusch@semantix.dk med navn, fødselsdato og (hvis relevant) T-shirtstørrelse. Til Royal Run 
endvidere også adresse. Samtidig bedes det relevante beløb indbetalt via MobilePay til 63875 med 
forklarende tekst, så vi kan holde indbetalingerne ude fra hinanden.  
Det gælder også for alle løb, at man skal indgå i officialordningen for 2022 for at få tilskud. I modsat fald, 
eller stiller man ikke op på dagen (uanset årsag), bliver man bedt om at refundere klubben dens udgifter til 
løbet. 
Til alle løb løber vi naturligvis i klubtrøje eller - jakke yderst. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan repræsentere klubben flot og mangfoldigt næste år. Der er i hvert fald 
muligheder nok! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


