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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 1. december 2022 08:51
Til: bmi motionsudvalget
Emne: Kommende løb - overblik

Hej alle

Efter det yderst succesfulde Giber Ringvej Løbet (tak til alle, der var med til at sætte et præg på løbet som
deltager og/eller official!!!) er der nu faldet en smule ro over feltet, så det er måske på tide at kigge frem mod
de kommende løb. Vi har følgende på bedding (til alle løb gælder, at prisen er betinget af, at man indgår i
officialordningen for 2023 og løber/går med klubtrøje yderst - walkere er velkomne på samme betingelser):

3/12: Brabrand Sø Halvmaraton - vi har to pladser i overskud til dette udsolgte løb (6 BMI'ere er med). Det er
gratis at deltage for klubbens medlemmer. God optakt til julefrokosten om aftenen ;-)
11/12: Nytårsløbene 3 - Juleløbet: 5 eller 10 km med start fra Marselisborghallen. Gratis at deltage - 24 er
allerede tilmeldt - nissehue velkommen.
17/12: X-Mas Løbet i Odder - runder a 5,275 km (op til halvmaraton). Tapas-menu efterfølgende, en X-Mas er
med i prisen. Koster 50 kr. for BMI'ere - 23 medlemmer er klar.
31/12: Nytårsløbene 4 - Nytårsløbet. Igen fra Marselisborghallen, gratis at deltage, bobler og kransekage efter
løbet. Motionsudvalget har lidt ekstra bobler med. 29 medlemmer på listen!
1/1: Brabrand Sø Halvmaraton Nytårsløb. 50 kr. for at deltage - allerede én BMI'er på plads. Startsted Søren
Frichs Vej.
7/1: Brabrand Sø Halvmaraton Tanjas nr. 100 - 50 kr. for at deltage. 5 klubmedlemmer er tilmeldt. Startsted
Søren Frichs Vej.
15/1: BMI Løb Langt (ikke annonceret endnu).
22/1: Vinterløb 1 - Ceres Park. 5 eller 10 km fra Ceres Park. 100 kr. for at deltage (300, hvis man deltager i alle
fire løb i serien). T-shirt medfølger ved tilmelding til alle løb.
28/1: [Nyt koncept - wait for it]
5/2: Vinterløbet 2 - Hermans. 5 eller 10 km fra Hermans i Tivoli Friheden. 100 kr. for at deltage (300, hvis man
deltager i alle fire løb i serien).
18/2: Brabrand Sø Halvmaraton Fastelavnsløbet. 50 kr. for at deltage - 9 BMI'ere står allerede klar. "Gammelt"
startsted.
25/2: Fastelavnsløbet - vores egen kappestrid mod Odder, hvor vi skal have så mange med som muligt. 5 eller
10 km. Nu kender I datoen - invitation følger. Gratis at deltage. Startsted: Egelund.
28/2: BMI Pizza Run #6 - Thomas #100. 7 km, 14 km eller halvmaraton - invitation følger. Pris: 50 kr.
"Nogen" forventer at løbe sit hundrede halvmaraton denne dag.
19/3: Vinterløbet 3 - Eskelund. 5, 10 eller 15 km i Brabrand. 100 kr. for at deltage (300, hvis man deltager i alle
fire løb i serien).
6/4: Brabrand Sø Halvmaraton Påskeløb. 50 kr. for at deltage - en enkelt BMI'er er allerede tilmeldt.
23/4: Klubtur til Madrid (10 km, halvmaraton, maraton). Se opslag på Facebook.
30/4: Vinterløbet 4 - Systematic Test Run. 7,5 eller 15 km med start fra Søren Frichs Vej. 100 kr. for at deltage
(300, hvis man deltager i alle fire løb i serien).
Engang i maj - BMI Cannonball #4
11/6: Bestseller Aarhus City Halvmaraton (BACH). 200 kr. for at deltage - ikke færre end 36 (!!!) BMI'ere er
allerede tilmeldt! T-shirt indgår i prisen.

Så var der lidt at vælge imellem - og der kommer ganske givet mere til undervejs. For alle løb  med
deltagerbetaling (dog ikke Madrid) gælder, at tilmelding foregår til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk
med angivelse af navn, fødselsdato (hvis man ikke har været tilmeldt før) og distance (til BACH også T-
shirtstørrelse). Samtidig med tilmelding overføres det tilhørende beløb via MobilePay til 63875 med relevant
tekst.

Motionsudvalget håber, vi kan komme ud og vise klubtrøjerne mindst lige så flittigt som i indeværende år.

Mange hilsener - Motionsudvalget


