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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 2. marts 2022 17:43
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Pizza Run #3 - tirsdag 26. april - tilmelding

Hej alle
Nu er det vist snart tid til, at vi holder et lille løb selv - og da vi allerede har et løb i maj (BMI Cannonball
#3, husker I nok - 28/5), må vi hellere gå efter april. Det bliver i form af et Pizza Run, det tredje i rækken, så
hvis du var med til de to første, må du endelig ikke gå glip af muligheden for at bevare din "streak".
Datoen er tirsdag 26. april. Som de to foregående gange starter vi fra Beder Pizzaria (IKKE den på torvet,
men på Beder Landevej 41), og starten på alle distancer går kl. 17.30.
Vi byder på 7 km, 14 km og halvmaraton ligesom sidst, væskedepot for hver runde a 7 km og så
selvfølgelig en lækker pizza (vælg mellem nr. 1-6 på menukortet) og en sodavand bagefter. Pizzaen kan
nydes på stedet eller tages med hjem. Der er også diplom og en fin medalje.
Prisen? Den er stadig kun på 50 kr. for medlemmer af BMI Løb & Motion - men vi åbner allerede søndag
for andre også (fredag/lørdag for OAM/TL), så I har til lørdag 5/3, hvis I vil være sikre på en plads, derefter
bliver det først-til-mølle. Der er kun 50 pladser, så få dig hellere meldt til med det samme.
INDTIL LØRDAG foregår tilmelding ved at skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med info
om distance. Samtidig indbetales 50 kr. til 63875 med teksten "Pizza Run".
FRA SØNDAG kontaktes Thomas på samme mailadresse, men lad være med at indbetale noget, til du får
besked om, at der er plads. Pladserne plejer at ryge hurtigt...
Ruten er den samme som første gang:
https://www.plotaroute.com/route/1657683
Vi løber naturligvis i klubtrøje, og er du ikke allerede i officialordningen, var dette jo en glimrende
anledning til at komme det.
Vi håber, at BMI igen vil stå for en betragtelig del af pladserne!
Mange hilsener - Motionsudvalget


