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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 2. januar 2023 11:49
Til: bmi motionsudvalget
Emne: BMI Pizza Run #6 28/2 - med jubilæum! (hurtig tilmelding påkrævet)

Kære alle

Som tidligere annonceret har Motionsudvalget kun i begrænset omfang tænkt sig at drosle ned på aktiviteterne i
2023, og vi er nu klar med årets første Pizza Run, nemlig det sjette i rækken, som samtidig (forhåbentlig)
markerer mit halvmaraton nr. 100!!!

Datoen er tirsdag 28/2, og som sidst tager vi hensyn til mørkefald ved at sætte gang i halvmaraton kl. 16.30 og
derefter 7 og 14 km kl. 17. Alt er også som sidst, dvs. væskedepot undervejs, pizza samt øl/vand efter løbet og
flot medalje med design af Frank Vilbæk til alle. Efter løbet bliver der nok også lige plads til lidt bobler.
Og starten går som altid fra Beder Pizzaria på Beder Landevej (ikke på torvet).

Vi ved med sikkerhed, at dette løb bliver udsolgt (for det er alle de foregående blevet, og vi er gået tilbage til 60
pladser), men vi giver som altid vores egne medlemmer en mulighed for at komme først på startlisten. På
torsdag/fredag åbner vi for udvalgte HM-løbere og i weekenden for offentligheden, så hvis du vil med til dette
løb, skal tilmelding altså foregå hurtigt! Efter onsdag kan vi ikke længere garantere, at der er plads! Vil du med,
skal du skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk med angivelse af distance (7, 14 eller 21,1 km), og
samtidig bedes du indsætte 50 kr. (normalprisen er 100,-) via MobilePay på 63875 med teksten BMI Pizza Run.
Efter onsdag bedes du kontakte mig, før du indbetaler. (MR og JLN er allerede tilmeldt).
Der gælder de sædvanlige betingelser om deltagelse i officialordning og løb med klubtrøje yderst for dette løb.

Motionsudvalget håber, at BMI igen kan udgøre en markant del af feltet, og vi ser frem til endnu en hyggelig
aften i pizzafyldt selskab.

Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, løbskoordinator og kommende jubilar


