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Til: bmi motionsudvalget
Emne: Januar-challenge

Hej alle

Vi (Motionsudvalget) er blevet spurgt nogle gange, om vi skal have en januar-challenge igen, og selvfølgelig
skal vi det!!! I januar skal vi igen gå og løbe så langt som overhovedet muligt (så mange som muligt), MU har
et Excel-ark, hvor vi holder styr på det hele, og der kommer rygklap og det hele...

MEN - MU har haft et hektisk år og har samtidig nogle logistiske udfordringer i challenge-optakten, så det
bliver en "nedtonet" version af vores challenge i 2023 - vi samler ikke ind til velgørenhed i år, vi sponsorerer af
samme grund heller ikke hinanden, vi dropper konkurrencen om at gætte, hvor langt vi kommer i fællesskab, og
vi har som udgangspunkt ingen præmier (måske vi finder på noget hen ad vejen, men som udgangspunkt).

Det betyder ikke, at vi ikke kan have det sjovt - som tidligere laver et MU-medlem hver dag et opslag på
Facebook, hvor man kan melde ind, hvor langt man selv, ens partner, ens børn og eventuelle hunde har
tilbagelagt i hhv. gang og løb - MU kvitterer med en hilsen af forskellig slags, og opmuntrende kommentarer
fra andre er naturligvis også velkomne.

Dem, der ikke bruger Facebook så aktivt, er selvfølgelig ikke ude i kulden (dvs. det er de forhåbentlig, på deres
daglige ture!). Det er stadig muligt at skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk og indberette sine
ture - også hvis man ikke ønsker dem offentliggjort, men stadig gerne vil være med. Bemærk, at mailen efter på
fredag først læses fra 1. januar, så spørgsmål før da vil ikke blive besvaret - her henvises til FB.

Vi håber, I allesammen har lyst til at være med igen, når vi hidser hinanden op til diverse præstationer, og MU
glæder sig til at få travlt i fingrene med at notere de mange, mange kilometer, vores medlemmer kan
tilbagelægge. Sidste år nåede vi samlet over 25.000 km - omkring 8 km pr. deltagende medlem - nogenlunde
ligeligt fordelt på walk og løb. Lad os se, om vi kan komme i nærheden af det igen!

Rigtig god fornøjelse med vores challenge - hilsen Motionsudvalget


