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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 13. september 2022 07:17
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: BMI Klubmesterskaber i Cross

Kære alle 
  
Naturligvis er der også klubmesterskab i cross i år! 
Sidste år holdt vi crossløbet i Parken i Beder. Samtidig åbnede vi mesterskabet for "udefrakommende". Vi synes selv, 
at det var et rigtig vellykket arrangement, og vi fik mange positive tilbagemeldinger. Så det gentager vi helt sikkert 
på et tidspunkt. 
  
Men i år vender vi tilbage til de vante - forhåbentligt mudrede - stier i Vilhelmsborgskoven og Rokballe/Skalbjerg. 
Denne gang bliver det BMI-classic, hvor det kun er klubmedlemmerne, som dyster indædt og med et overskuds-smil 
på læben om at blive klubmestre i alle de mange aldersgrupper, som vi traditionen tro har gjort så årgangs-smalle, at 
der er endnu større chance for at blive BMI- klubmester, end at det er en kold og regnfuld lørdag formiddag, mens vi 
springer rundt i skoven. 
  
Men uanset vejret, og selv om du ikke skulle være så heldig at blive klubmester i lige netop din aldersgruppe, så er 
der garanti for en superhyggelig formiddag i selskab med store mængder af BMI-medlemmer, der spiser kage ad 
libitum, når vi er kommet i mål. 
  
Her kommer de kolde fakta: 
  

 Løbstidspunkt: Lørdag den 8. oktober klokken 10.00 (den sædvanlige lørdagstræning er aflyst, fordi vi 
allezusammen løber crossmesterskab) 

 Sted: Viadukten under Oddervej ved Vilhelmsborg-skoven (kør ned i bunden ad Beder Landevej og parkér 
bilen/cyklen dér og gå de sidste par hundrede meter) 

 Mød op i god tid fra klokken 9.30 og få udleveret løbsnummer. 
 Distancer: 5 km - 10 km - og en lille børnerute på 2 km, hvis der er små børn med. 
 Tilmelding: Man kan godt tilmelde sig på dagen. Men skriv meget gerne en mail senest den 3. oktober til 

nymarksalle122@gmail.com (Carsten) med navn og distance. Så har vi en idé om, hvor mange kager vi skal 
købe. Du kan også tilmelde dig i tråden på Facebook, som blev lagt op i går. HUSK: Tilmelding jo før jo bedre. 
Så bliver alting lettere for arrangørerne. 

 Forplejning: Der er kage-snitter ad libitum fra Beder Bager. Det er ganske gratis for alle deltagerne. Desuden 
vil der nok være sodavand og øl fra vores restlager. Tag selv kaffe og te med. 

 Tidtagning: Vi tager tid på gammeldags, manuel vis. 
 Og behøver vi at sige det?: Vi maler Vilhelmsborg-skoven blå og løber naturligvis i klubtøj. 

  
Vi håber på rigtig mange klubmedlemmer i alle aldre - sprintere som tøffere. Det bliver gøy. 
  
Mange hilsner 
Motionsudvalget. 
  


