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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 10. december 2021 10:07
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Royal Run 6/7-22 - tilmelding

Kære alle 
 
Hvis I troede, at der ville blive julefred fra Motionsudvalgets side, tog I gruelig fejl - vi har endnu et 
løbstilbud til jer (og et yderligere er på vej) :-) 
 
Royal Run har - efter to års pause - valgt at lægge turen forbi Aarhus igen, og selv om der kan være 
divergerende holdninger til vores kongehus og kronprinsen, er et løb nu altid et løb, så naturligvis stiller 
BMI Løb & Motion beredvilligt op på startstregen, når kilometerne kalder! 
 
Løbet afvikles 2. pinsedag, som i 2022 falder 6. juni - perfekt kilet ind mellem vores eget BMI Cannonball 
#3 28/5 (hvortil der stadig er forhåndstilmelding) og BACH 12/6 (tilmelding også åben). Ruten kendes af 
sikkerhedsårsager ikke endnu. Som sidst kan man vælge mellem at løbe/gå en mile (1,6 km), 5 km eller 10 
km. 
 
Som medlem af BMI Løb & Motion svømmer man jo i gode tilbud, og selvom startpriserne er eksorbitante, 
kan man som medlem af klubben komme med for kun 50kr. på mile, 100 kr. på 5 km og 150 kr. på 10 km. 
For denne pris får man også en superflot medalje og en T-shirt. Børn under 3 år deltager gratis sammen med 
en forælder, men får ikke løbsnummer, medalje og T-shirt. Ønskes dette, skal barnet tilmeldes som normalt. 
 
Tilmeldingen til løbet starter torsdag 16/12, og MU sidder klar ved tasterne, for der er helt sikkert opbygget 
et kæmpe RR-behov hos de aarhusianske løbere - og til den tid er alle restriktioner jo lagt på hylden igen. 
 
Hvis du vil med til løbet, så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på 
denne mail) med følgende oplysninger (NYT, så alle skal gøre dette): 
Navn 
Fødselsdato 
Distance 
T-shirtstørrelse (se guide her: https://www.royalrun.dk/praktisk-info/t-shirt-2022) 
Adresse (NYT - T-shirten bliver sendt dertil) 
Indbetal samtidig det relevante beløb (50, 100 eller 150 kr.) via MobilePay til 63875 med teksten Royal 
Run. 
Deltagelse indebærer som altid, at man indgår i officialordningen for 2022 og løber i klubtrøje. I modsat 
fald (og stiller man ikke op på dagen uden at finde en afløser i klubben) bedes man betale fuld pris for løbet. 
 
Motionsudvalget opfordrer til hurtig tilmelding, da der erfaringsmæssigt hurtigt kan blive udsolgt af nogle 
T-shirtstørrelser, og der tilbydes som udgangspunkt ikke en byttebørs. 
 
Vi håber, at BMI Løb & Motion igen kan stille slagkraftigt op (i 2018 og 2019 var vi over hhv. 60 og 50 
deltagere). 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


