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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 7. marts 2022 13:43
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Næste løb - Vinterløbet Eskelund (Brabrand) - 5, 10 eller 15 km

Kære alle

Efter overståede strabadser ved Vinterløbet Hermans, hvor 14 BMI'ere stillede op, retter vi blikket mod
næste klubstøttede løb, som er Vinterløbet Eskelund (dvs. Brabrand), hvor man kan vælge mellem 5, 10 og
15 km (med start kl. hhv. 9.45, 10 og 9.30).
Vi har allerede 11 på startlisten, men der er plads til mange flere!
Læs mere om løbet her: https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-eskelund

Der er en brugerbetaling på 75 kr. til løbet - tilmelding foregår ved at skrive til Thomas på
thomas.rambusch@semantix.dk med ønsket distance og samtidig indbetale de 75 kr. via MobilePay til
63875 med teksten Vinterløb Eskelund.

Vi har også en del andre løb, man kan tilmelde sig i øjeblikket (kopieret fra tidligere mail) - der kommer
flere og endnu billigere løb i løbet af året, men vi vil ikke gøre forskel på dem, der allerede har betalt, og
senere tilmeldinger.

6/4: Vinterløbet Moesgaard - 5 og 10 km - 75 kr. i brugerbetaling
(https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-moesgaard)
18/4: Egå Engsø Rundt - tilmelding ikke åbnet endnu, forventet gratis deltagelse. Sæt datoen i kalenderen!
26/4: BMI Pizza Run #3 - 7 km, 14 km eller halvmaraton. Pizza og sodavand i mål, medalje til alle (maks
50 deltagere). Læs om løbet her (men tilmeld direkte til Thomas): https://bmimotion.nemtilmeld.dk/3/
8/5: Systematic TestRun - 8 eller 16 km - 75 kr. i brugerbetaling
(https://www.aarhusmotion.dk/event/testrun)
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)
31/5: Tranbjerg Løbet - tilmelding kommer - T-shirt, sandwich - gratis deltagelse (https://www.tranbjerg-
lober.dk/tranbjerg-loebet/)
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)
12/6: BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton (BACH) - T-shirt og medalje. 150 kr. i brugerbetaling
(https://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/)

For alle disse løb gælder, at tilmelding sker ved at skrive til Thomas
på thomas.rambusch@semantix.dk med distance, navn, fødselsdato og (hvis relevant) T-
shirtstørrelse.  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 (obligatorisk, T-shirt fra Crossløb 2021 er ikke
gyldig).
Eventuelle spørgsmål omkring løb, officialordning eller andet kan rettes til Thomas på ovenstående e-
mailadresse.

Motionsudvalget glæder sig over den løbende strøm af tilmeldinger til vores løb og håber, at vi kan stille
med et stort og bredt hold til alle ovenstående løb!
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Mange hilsener - Motionsudvalget


