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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 8. januar 2023 11:23
Til: bmi motionsudvalget
Emne: BMI Cannonball #4 - Rambusch #500 - lørdag 13. maj

Hej alle 
 
Så er Motionsudvalget igen ude med en tidlig tilmelding til et klubløb - for selvfølgelig skal vi da have et BMI 
Cannonball i år!!! Og sørme om ikke et vist medlem af MU (igen) benytter lejligheden til at fejre sig selv - 
denne gang er det med motionsløb nr. 500. Det skal dog ikke overskygge, at det er klubbens løb, der er vigtigt - 
for det er her, vi får den fantastiske stemning fra tidligere år, og vi gør, som plejer - ruterne er 7, 14 og 21,1 km, 
vi har officials til vejvisning og depotstyring, der er væske og slik undervejs, sandwich, kaffe og kage efter 
løbet (Café Klubånd), vi får lavet en flot medalje, der er nummer med navn, diplom på Sportstiming, og 
sandelig om ikke også Lions Club Beder-Malling kommer med deres Lykkevogn. Det hele foregår som altid fra 
Egelund kl. 9.00, og datoen er lørdag 13. maj. 
 
Den officielle tilmelding til løbet åbner 15/1, men som vanligt får vores egne medlemmer mulighed for at 
tilmelde sig tidligt. Der er 150 pladser til løbet, og der plejer at blive udsolgt, så vent ikke for længe. Prisen for 
klubmedlemmer er 50 kr. (normalpris 100+gebyr), og prisen forudsætter som sædvanlig, at man indgår i 
officialordningen og løber med klubtrøjen yderst. 
 
Vil du med til dette løb, så send en mail til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af 
distance, og indsæt samtidig 50 kr. på 63875 med teksten "BMI Cannonball" - efter 15/1 bedes du dog lige 
tjekke via samme mailadresse først, om der er plads. 
 
Motionsudvalget håber, at vi kan sætte vores sædvanlige markante præg på løbet, og vi ser frem til en syndflod 
af tilmeldinger! 
 
Mange hilsener - Motionsudvalget 


