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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 27. marts 2022 17:54
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Løb i kalenderen - samlet oversigt

Hej alle

Vi kan godt forstå, hvis det kan være svært at overskue de mange, mange løb, vi i øjeblikket har tilmelding
til, så her følger en kort (nej, glem det - meget lang) oversigt inkl. priser. Se mere om tilmelding længere
nede...

3/4: Skvæt Skovløb - 7,5 kuperede km - gratis (https://www.sportstiming.dk/event/9785) - frist 31/3
6/4: Vinterløbet Moesgaard - 5 og 10 km - 75 kr. i brugerbetaling
(https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-moesgaard) - frist 4/4
14/4: Brabrand Sø Halvmaraton Påskeløb: Udsolgt (dog evt. mulighed for at købe en afbudsplads - 50 kr.
(https://www.sportstiming.dk/event/9585)
18/4: NYE Egå Engsø Rundt - 5 og 10 meget flade km - gratis (https://www.sportstiming.dk/event/10182) -
frist 17/4
23/4: Jubilæumsstafet om formiddagen, hvor vi fejrer BMI Løb & Motions 40-års jubilæumsfest om aftenen
- runder a 1,15 km i Fløjstrup Skov, bobler og kage efter løbet - hold, så alle kan være med uanset tempo.
Tilmelding snarest!
26/4: BMI Pizza Run #3 - TOTALT udsolgt!
8/5: Systematic TestRun - 8 eller 16 flade km - 50 kr. i brugerbetaling
(https://www.aarhusmotion.dk/event/testrun) - frist 30/4
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 - maks. 200 pladser
(https://www.sportstiming.dk/event/9904) - frist indtil der er udsolgt
31/5: Tranbjerg Løbet - T-shirt, sandwich - gratis (https://www.tranbjerg-lober.dk/tranbjerg-loebet/) - frist
29/4
2/6: Midsommerstafetten - 3x5 km stafet eller 3x7 km samlet walk (lav selv hold, eller lad Motionsudvalget
sammensætte) - gratis - ( https://www.skanderborgfirmaidraet.dk/idraet-og-
motion/midsommerstafetten?fbclid=IwAR3Mdf6iH8iRF51KH9-bGbGAUZVL-
hsmAZSLQAO4MNjtKSLt2LpOutDDkd0) - frist 14/5
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 (https://www.sportstiming.dk/event/9977) - frist indtil der er udsolgt (Kolding er
allerede fuldt booket)
12/6: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton (BACH) - T-shirt og medalje. 150 kr. i brugerbetaling
(https://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/)
21/8: Brabrand Sø Halvmaraton - Mia Knudsen løber nr. 100 - halvmaraton med medalje - gratis
(https://www.sportstiming.dk/event/10473) - frist 19/5 (der er også et halvmaraton dagen før, samme sted,
men MU anbefaler dette)
23/8 (forventeligt): Solbjerg Sø Løbet - 5 eller 12 km løb, 5,5 km walk - gratis
10/9 (lørdag): Tranbjerg Løber 6 Timer - 6 timers stafetløb på 1,1 km rundstrækning - 50 kr. i
brugerbetaling for holdløbere, 100 kr. for singleløbere (https://tranbjerg-
lober.safeticket.dk/74788/Tranbjerg_Loeber_6_Timer_2022?fbclid=IwAR2xKnV34QOsvA9BV6xszpVIX
gtI1isA9QogGbgU1D1kQFSF61jYmkX9J4M) - frist 10/8
17/9 - Molsløbet - 4,2 km, 6 km, 11,4 km, halvmaraton (alle inkl. walk) - maraton, medalje - gratis (
http://molslobet.dk/om-molslobet/ ) - frist kendes endnu ikke
24/9: 1900 Halvmaraton - 10,55 km eller halvmaraton - grillpølse og øl/vand i mål - 50 kr. i brugerbetaling
for HM, 10,55 km gratis (https://www.sportstiming.dk/event/9868) - frist indtil prisen stiger ved 1000
tilmeldte
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8/10: BMI Løb & Motions Crossløb - classic, dvs. kun for klubbens medlemmer - 5 eller 10 km (samt
børneløb) - tilmelding ikke nødvendig - gratis - kage efter løbet

Ja, det var den samlede oversigt - nogle løb er endnu ikke meldt officielt ud, men tilmelding kan godt
foretages allerede nu. For alle disse løb (undtagen Crossløbet) gælder, at tilmelding foregår ved at skrive til
Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk (IKKE ved at svare på denne mail) med angivelse af navn og
distance (ved førstegangstilmelding også fødselsdato og om nødvendigt T-shirtstørrelse).
Fælles for alle løb (undtagen Crossløbet) er, at walkere er velkomne til at deltage, men for alle deltagere
gælder, at man skal indgå i officialordningen for at kunne opnå den nævnte pris. Ønsker man ikke dette,
eller stiller man ikke op på dagen (uanset årsag), betaler man fuld pris inkl. gebyr. Spørgsmål til
officialordningen samt spørgsmål generelt rettes til Thomas på nævnte mailadresse.
Til alle klubbetalte eller - sponsorerede løb har vi klubtrøjen/-jakken yderst, så vi kan ses. I modsat fald
betaler man fuld pris for deltagelsen. Spørgsmål vedr. dette kan også rettes til Thomas.

Motionsudvalget håber, at vi i år kan sætte rekord for antal deltagere til løb - vi har i hvert fald lagt an til
det!!!

Mange hilsener - Motionsudvalget


