
Fra: bmi motionsudvalget
Sendt: 27. februar 2023 14:27
Til: bmi motionsudvalget
Emne: Opdatering - åbne løb

Hej alle

Måske er det tid til en opdatering omkring de løb, man kan tilmelde sig i øjeblikket... Bemærk, at 
internetadresserne IKKE er der, I skal tilmelde jer - der er info om det sidst i mailen. URL'erne er blot til info.

Søndag 19/3: Vinterløbet Eskelund - 5, 10 og 15 km på flad rute ved Brabrandsøen. Medlemspris: 100 kr.
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-eskelund

Søndag 2/4: Skvæt Skovløb - 7,5 kuperede kilometer i Skanderborg. Medlemspris: 50 kr. inkl. kagebord.
https://www.sportstiming.dk/event/11554

Mandag 10/4 (2. påskedag): Egå Engsø Løbet (opslag følger). 5 eller 10 pandekageflade kilometer. 
Medlemspris: 100 kr. (børn 6-14 år: 50 kr., 0-5 år gratis)
https://www.sportstiming.dk/event/12098

Søndag 30/4: Systematic Testrun - 7,5 eller 15 km ved Brabrandsøen. Medlemspris: 100 kr.
https://www.aarhusmotion.dk/event/vinterloebet-testrun

Tirsdag 2/5: BMI Pizza Run #7 - 7 km, 14 km eller halvmaraton fra Beder Pizzaria. Medlemspris: 50 kr. inkl. 
pizza og flot medalje. Forventes udsolgt denne uge.
https://bmimotion.nemtilmeld.dk/7/

Lørdag 13/5: BMI Cannonball #4 - Rambusch #500. 7 km, 14 km eller halvmaraton fra Egelund - fed medalje 
og sandwich! Medlemspris: 50 kr.
https://www.sportstiming.dk/event/11910

Tirsdag 23/5: Tranbjerg Løbet - 2,5 - 5 - 7,5 - 10 km (ingen tidtagning). Opslag følger. Medlemspris: 75 kr. 
inkl. sandwich (børn 50 kr). Børneløb 2,5 eller 5 km (0-13 år): gratis.
https://www.tranbjerg-lober.dk/tranbjerg-loebet/

Lørdag 10/6: name it Børneløbet - 2 km for 0-14-årige med eller uden forældre. Medlemspris: 100 kr. inkl. 
medalje.
https://www.aarhusmotion.dk/event/bornelobet

BESTSELLER Aarhus City Halvmaraton - allerede 46 BMI'ere tilmeldt!!! Medlemspris: 200 kr. inkl. medalje og 
T-shirt.
https://www.aarhusmotion.dk/event/aarhus-city-halvmarathon/

BESTSELLER Run With Me - løb de sidste 10-11 km af halvmaraton sammen med en klubkammerat. 
Medlemspris: 150 kr. inkl. medalje og muligvis T-shirt.

For samtlige af disse løb gælder, at deltagelse til den nævnte pris gælder for både løbere og walkere (dog 
ikke halvmaraton). En betingelse for prisen er, at man indgår i officialordningen og deltager med klubtrøje 



yderst. For at blive tilmeldt skal du skrive til Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk med navn og 
distance (og fødselsdato, hvis du ikke har været tilmeldt løb tidligere). Spørgsmål om officialordningen eller 
tvivl omkring arrangementer kan rettes samme sted hen.
Samtidig med tilmelding bedes du sætte det relevante beløb ind (særskilt for hver event) på 63875 med en 
relevant tekst, så vi kan holde betalingerne fra hinanden.

Motionsudvalget håber, at vi kan deltage bredt og broget ved alle disse løb (og der kommer flere) - lad 
endelig tilmeldingerne strømme ind!!!

Mange hilsener - Motionsudvalget


