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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 7. oktober 2022 09:16
Til: bmi motionsudvalget
Emne: Nyt løb i kalenderen: Giber Ringvej Løbet 27/11 (inkl. walk) - eller som official

Hej alle

Så sker det endelig - sidste etape af Giber Ringvej gør klar til at åbne, og BMI Løb & Motion, Tranbjerg
Løber og TMG Gå & Løb (Mårslet) gør klar til at fejre det med et løb!!! Det sker søndag 27/11 kl. 10, og vi
starter fra krydset Oddervej/Giber Ringvej (officials sørger for sikker passage).

Der er mulighed for både at gå og løbe 7 km, eller man kan løbe 14 km eller halvmaraton (tæller til Klub
100). Vi har kun mulighed for at anvende stykket ud til Landevejen, så ruterne bliver lidt frem-og-tilbage:

Giber Ringvej Løbet - 7 km - https://www.plotaroute.com/route/2049969?units=km
Giber Ringvej Løbet - 14 km - https://www.plotaroute.com/route/2049971?units=km
Giber Ringvej Løbet - 21,1 km - https://www.plotaroute.com/route/2049980?units=km

Vi har sørget for en goodiebag i mål (sponsoreret af SuperBrugsen i de fire byer) med noget at drikke, frugt,
chokolade og andet godt. Der er også væskedepot undervejs på ruten og i mål. Startnummer med chip sikrer
korrekt tidtagning. I mål får man desuden en specialdesignet medalje (vores egen Frank Vilbæks flotte
arbejde), og man kan udskrive diplom fra Sportstiming efterfølgende.

Motionsudvalget er stadig i gavehumør, så deltagelse i løbet er komplet gratis for vores egne medlemmer,
forudsat at man indgår i officialordningen for 2023 og løber/går med klubtrøje yderst. Ønsker man ikke
dette, er prisen 50 kr.
Børn er yderst velkomne til dette løb, der afvikles på en strækning helt uden trafik.

Vil du med til dette løb, så send en mail til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med oplysning om
fødselsdato og ønsket distance. Sidste tilmeldingsfrist er 20/11.

Vi håber på 4-500 deltagere, så vi får også brug for officials til at hjælpe folk over Oddervej, styre parkering
på stykket fra Beder Landevej til Oddervej, udlevere numre, væske og goodiebags og holde øje med
bagagen undervejs. Har du lyst til at hjælpe os med en glat løbsafvikling denne dag, så send en mail til
Thomas på ovenstående mailadresse.

Motionsudvalget håber, vi kan blive flot repræsenteret i feltet og området generelt, så meld endelig ind som
deltager eller official hurtigst muligt.

Mange hilsener - Motionsudvalget


