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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 8. september 2022 10:58
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Nyt løb til kalenderen - Moesgaard Trail Run

Kære alle

De stakkels medlemmer, som ikke nåede at få billetter til klubturen, kan trøste sig med en løbetur i vores
eget 'hood - nemlig Moesgaard Trail Run 2022. Løbet afvikles søndag 2/10 med start kl. 10.00, og vi har i
øvrigt også otte officials på plads, så man kan være heldig at se kendte ansigter.

Det er samme koncept som tidligere - alle sendes ud på første sløjfe (5 km) samlet, og har man mod på
mere, kan man tage sløjfe 2 (yderligere 5 km) og derefter evt. sløjfe 3 (ekstra 5 km). Man bestemmer selv
undervejs, hvornår man har fået nok - efter 5, 10 eller 15 km. Første sløjfe går op ad Moesgaard Museum og
gennem Giber Å, så der er garanti for syre i benene og våde fusser.

Læs mere om løbet her: https://www.aarhusmotion.dk/event/moesgaard-trail-run

I anledning af vores gavmilde år er dette løb gratis at deltage i for medlemmer, hvis de blot indgår i
officialordningen for 2023 (2022 er fyldt op) og løber med klubtrøjen yderst. Vil du med til dette løb, så
skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk - har du ikke været tilmeldt løb tidligere, bedes du
oplyse fødselsdato ved tilmelding. Der er mulighed for at tilkøbe en medalje til 65 kr. (egenbetalt) - oplys
venligst dette ved tilmelding.

Motionsudvalget håber, at vi kan stille med et repræsentativt udvalg af vores løbere denne dag.

Mange hilsener - Motionsudvalget

PS: Andre kommende løb:
10/9: Tranbjerg Løber 6 Timer (hold eller solo) (tilmelding lukket)
17/9: Molsløbet (4,2 - 6 - 11,4 - HM - maraton) (gratis)
24/9: 1900 Halv- og Kvartmaraton (gratis)
8/10: BMI klubmesterskaber i cross (gratis - info følger)
6/11: Kamstrup Nytårscup 1 (tilmelding følger)
27/11 (torsdag): Kamstrup Nytårscup 2
11/12: Kamstrup Nytårscup 3
17/12: X-Mas Løbet Odder (tilmelding følger)
31/12: Kamstrup Nytårscup 4


