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Emne: Næste løb - Vinterløbet Eskelund 19/3

Hej alle

Vi skal vel også snart ud at løbe igen?
Næste officielle løb i kalenderen (når man fraregner Fastelavnsløbet 25/2, som du SELVFØLGELIG har 
tilmeldt dig selv og resten af husstanden - IKKE???) og BMI Pizza Run 28/2, som er udsolgt - er Vinterløbet 
Eskelund. Det foregår i Brabrand søndag 19. marts, og her kan man løbe en temmelig flad rute på 5, 10 eller 
15 km. Starten går kl. 9.30 for 15 km, 9.45 for 5 km og 10.00 for 10 km.
Læs mere om løbet her: https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-eskelund

Det koster 100 kr. at deltage i dette løb (desuden mulighed for ét barn gratis for hver tilmeldt voksen), 
forudsat at man indgår i officialordningen og løber med klubtrøje/-jakke yderst. I modsat fald er prisen 195 
kr.
Vil du med til løbet - hvor vi allerede har 11 BMI'ere tilmeldt på varierende distancer og i øvrigt fem officials 
som vejvisere - så skriv til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med oplysning om distance (og 
fødselsdato, hvis du ikke har været tilmeldt løb før). Sidste tilmeldingsfrist er 15/3. Samtidig med tilmelding 
bedes du indsætte de 100 kr. på 63875 med teksten Vinterløb Eskelund.

Husk, at du også stadig kan nå at tilmelde dig BMI Pizza Run #7, som vi afvikler 2/5 kl. 17.30 (7 km, 14 km og 
halvmaraton) fra Beder Pizzaria. Umiddelbart efter #6 (28/2) åbner vi for tilmelding til løbet, og så bliver 
det hurtigt udsolgt!
Det koster 50 kr. at deltage (under de sædvanlige forudsætninger), og der er medalje og pizza samt øl/vand 
i mål. Tilmelding: Skriv til thomas.rambusch@semantix.dk, og indbetal 50 kr. på 63875 med teksten Pizza 
Run.

Motionsudvalget håber, at vi kan være med til at holde dampen oppe hos vores medlemmer hele foråret -
så kom med!!!

Mange hilsener - Motionsudvalget


