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Carsten Thøgersen

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 11. januar 2023 10:29
Til: bmi motionsudvalget
Emne: Vinterløbene - opsummering af løbsserie

Hej alle

Det er efterhånden længe siden, vi første gang skrev ud om denne løbsserie, så vi gentager lige den oprindelige
mail, hvis nogen nu skulle have misset denne mulighed for fire løb (eller færre) inkl. T-shirt for samlet
tilmelding.

22/1: Ceres Park (5 og 10 km, samme runde)
5/2: Hermans (Tivoli Friheden) (5 og 10 km, unikke ruter)
19/3: Eskelund (Brabrand) (5, 10 og 15 km, unikke ruter)
30/4: NYT - Systematic Testrun (Brabrandstien) (7,5 og 15 km, unikke ruter)
- der er fartholdere til alle løb (30/4 dog kun på 15 km)
I kan læse mere om løbene her:
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-ceres
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-hermans
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-eskelund
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-testrun

Igen i år kan man få en T-shirt ved at tilmelde sig alle fire løb (de første 1250 tilmeldte), og det udløser også en
rabat.
Motionsudvalget har snøret pungen lidt til efter et forrygende 2022, men besparelserne ved samlet tilmelding
kommer naturligvis vores medlemmer til gode. Det betyder, at brugerbetalingen er som følger:
1-3 løb: 100 kr. pr. stk.
Alle 4 løb samlet: 300 kr. (75 kr. pr. stk.)
Disse priser er som altid betinget af, at man indgår i officialordningen for 2023 med mindst én tjans (gerne
flere) og løber i klubtrøje. Ønsker man ikke dette, eller stiller man ikke op på dagen, bedes man betale den
fulde pris, som er 195 kr. pr. løb (150, hvis man er tilmedt alle 4).
Bemærk, at børn under 15 år kan deltage gratis i løbene - ét barn pr. tilmeldt voksen, tilmeldes på dagen.

Vil du med til et eller flere af disse løb (eller har du spørgsmål til løbene og/eller officialordningen), så skriv til
Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med navn, distancer, T-shirtstørrelse (og, hvis du ikke har været
tilmeldt løb tidligere, også fødselsdato). Indbetal samtidig beløb svarende til din tilmelding (se herover) via
MobilePay til 63875 med teksten Vinterløb.
Tilbuddet med T-shirt gælder kun, så længe lager haves, så jo længere man venter med at tilmelde sig, jo større
risiko er der for udsolgt.

Motionsudvalget håber, at vi som vanlig kan starte året med masser af energi og store smil.

Mange hilsener - Motionsudvalget


