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Fuldenløbet 2012 – genfødt tradition?

Det nystartede Fuldenløbsudvalg 
(Ernst, Lone L., Inge, Charlotte, 
Thomas) havde gabt over en stor 
mundfuld, da vi påtog os at prøve at 
køre dette stolte løb videre.

Der var hundreder af små og store 
detaljer, der skulle klares, og især 
én person i udvalget trak et kæmpe 
læs, nemlig Ernst, der påtog sig et 
utal af opgaver, når vi andre ikke 
kunne rumme mere. Også Lone tog 
sin del af det tunge træk, mens vi 
andre klarede de mindre presser-
ende opgaver.

Det gamle udvalg og folk omkring 
løbet var heldigvis klar med as-
sistance i kulissen, og vi fik mange 
gode råd med på vejen, der hjalp 
os til at navigere gennem de prob-
lemer, der uvægerligt opstod.
I en hektisk hverdag var det ikke 
nemt at finde tid til møder, og 
arbejdet bar nok også præg af en 
noget tøvende og uprøvet tilgang, 
men det lykkedes udvalget (med 
stærk hjælp) at få skaffet sponsorer 
til løbet (og her skal lyde en stor 
tak til Løberen, der ikke alene støt-
tede økonomisk, men også stod for 
T-shirts til officials og præmier til 
vinderne), at få de praktiske de-

taljer afklaret (selv om pladsen først 
kom på plads to dage før løbet) og 
få planlagt de fleste ting, så der ikke 
opstod alt for mange overraskelser 
undervejs.

Og se – minsandten – da da-
gen oprandt i al sin regnvådhed, 
skød telte på forunderlig vis op på 
boldbanen, løberne kom i stride 
strømme og fik deres numre, vi fik 
en speaker og opvarmer i allersidste 
øjeblik (tak, Finn), der var æbler 
(tak til SuperBrugsen i Beder) og 
vand (tak til DGI) til alle, og de al-
lerfleste smilede, da de forlod plad-
sen. Og så fik vi endda TO vindere 
på en af distancerne.

Det endelige deltagerantal endte 
lige omkring 300 personer, hvilket 
måske ikke er så ringe endda i en 
tid, hvor rigtig mange motionsløb 
kæmper om løbernes gunst.

Om løbet var en succes, skal vi 
lade deltagerne og klubmedlem-
merne vurdere (i skrivende stund 
er det økonomiske resultat endnu 
ikke afgjort), men vi har da allerede 
modtaget en del positive tilbage-
meldinger, så mon ikke der bliver et 
Fuldenløbet igen næste år?

Endnu engang tak til de bærende 
kræfter i udvalget, og tak til alle, 
som gav en hånd undervejs og på 
dagen – uden klubbens samlede 
indsats var det aldrig blevet til 
noget.

Af Thomas Wollesen Rambusch

Se resultater og billeder her

http://www.bmi-egelund.dk/index.php?id=398


Fra Bestyrelsen Vandretur!

Hvem vil med ud at gå en frisk søndagstur?
Vi mødes ved den store parkeringsplads ved Fløjstrup strand, søndag den 

7. oktober kl. 10.30. 

Vi går den tur vi plejer at løbe: Fra Fløjstrup over Moesgaard og Ørnereden 
og gennem skoven tilbage til Fløjstrup ca. 10 km.

Vi giver os tid til at snakke, opleve naturen, drikke kaffe og spise vores 
medbragte mad.

Ingen tilmelding – måske et lille praj om I har lyst, 
til:  lene_nicolaisen@mail.dk  

så jeg ved hvem jeg skal vente på ;-)

Hilsen Lene

Fælles løbetræning fra Egelund er 1. 
gang onsdag den 10. oktober.

Vejrguderne havde valgt at holde 
fred den tirsdag sidst i august, hvor 
der traditionen tro blev afholdt Solb-
jerg Sø Løbet i – nåja, Solbjerg. Det 
var overskyet, men stadig lunt, og 
22 BMI-løbere havde fundet vej til 
vores naboby, med en meget ligelig 
fordeling på både køn og distancer.

Det var et herligt syn at se de 
mange blå-og-orange løbere gøre 
klar til start. Stemningen var høj, 
der blev snakket og grinet, numrene 
blev hægtet på, taget af og på igen 
indtil de var lige - og så var vi klar 
til start!!!

Resultaterne fremgår af klubbens 
hjemmeside og skal ikke gentages 
her, men det skal dog bemærkes, at 
vi på 12 km fik fem løbere i top-30 
samlet og to kvinder i top-10 på 
kvindesiden. 

På den korte distance (5 km) førte 
efterhånden garvede Victoria på 11 
år sig frem på sejrsskamlen med en 
tredjeplads blandt juniorer (K), og 
lillesøster Helena gennemførte også 
de 5 km i flot stil.

Efter løbet blev der hygget med 
kage, øl og vand, frugt, pølser og 
hvad dette løb nu ellers byder på – 
og nogle fik også prøvet en tur på 
segway for en rund tyver.

Alt i alt en rigtig fornøjelig og hyg-
gelig aften i bedste BMI-stil, og det 
bliver forhåbentlig ikke sidste gang, 
vi stiller så talstærkt op til dette løb.

Af Thomas Wollesen Rambusch

Solbjerg Sø Løbet 2012

Team BMI Motion

Victoria på sejrsskamlen

Klubtøj
Sidste dag for bestilling af klubtøj er 
søndag den 7. oktober 2012.



www.loberen.dk

Kalenderen ses fremover kun på hjemmesiden:
http://www.bmi-egelund.dk/index.php?id=246

Fællestilmelding: Carsten Kjærgaard, email: nymarksalle122@gmail.com Tlf. 4276 9341 
Langdistanceløb fortræning: Carsten Kjærgaard, email: nymarksalle122@gmail.com Tlf. 4276 9341

Motionsudvalget: Sebastian Best, email: sebastian.best@infogrindsted.dk

BMI MOTIONs bestyrelse:
Formand Lone B. Petersen. Email: LoneBaggersgaard.Petersen@silkeborg.dk Tlf. 2233 3077

Kasserer Poul Andersen. Email:bechgaard@mail.tele.dk Tlf. 8693 2286
Best. medl. Jørn Riis. Email: jornriis@gmail.com Tlf. 8747 8757

Best. medl./redaktør Kirsten Underlien: Email: kirsten@underlien.dk Tlf. 8693 7664
Næstformand Ernst Jæger Frederiksen. Email: e-jaeger@hotmail.com Tlf: 26748504

Best. medl. Ulrik Flyndersøe. Email: flyndersoe@gmail.com

http://www.bmi-egelund.dk/index.php?id=659
Email: bmimotion@gmail.com

Stof til folderen: senest 24. i hver måned til Kirsten Underlien 
på kirsten@underlien.dk

Betalinger til kassereren: Opret PBS aftale. Kontakt kasserer Poul Andersen 
BMI Motions bankkonto: Danske Bank  3661 3663071947

Betingelsen for klub-betalt løb er, 
at vi er mindst 10 løbere, og at 
tilmeldingen sker til Ole Henneberg 
på Email: ohenneberg@gmail.com 
eller Mobil: 30 84 40 59 SENEST 2. 
Oktober kl. 21.00.

Oplys venligst følgende ved tilmeld-
ing: Navn, Distance, Fødselsår og 
Køn. Hvis du løber 1/2 marathon, 
får du også en gratis t-shirt Det 
kræver, at du også oplyser størrelse 
(S, M, L, XL, XXL)

Oplys også gerne om du kører 
selv eller gerne vil deltage i noget 
fælleskørsel til Vejle!
 
Mvh Ole

Vejle ½ marathon

Igen i år er der mulighed for klub-
betalt deltagelse i Vejle Halvmara-
thon Søndag d. 21. Oktober 2012. 

Download evt. en fin brochure om 
løbet på http://www.vejlelober.dk/ 
med detaljer om den fine rute ud 
igennem Vejle Ådal mm.

Sart og mål: DGI-Huset på Vestre 
Engvej i Vejle:

• 1/2 marathon kl. 14.00
• 10 km kl. 14.15
• 5 km kl. 14.25
  

Crossløbet

Lørdag den 6. oktober afholder vi 
det årlige klubmesterskab i cross. 

Startskuddet går klokken 13 ved 
viadukten under Oddervej i Vil-
helmsborgskoven. 

Der er registrering og udlevering af 
løbsnumre fra kl. 12.15. Man kan 
løbe 5 km eller 10 km. Desuden 
laver vi en kort rute på 1-2 km til 
små børn. 

Efter løbet er klubben vært ved det 
sædvanlige, rigelige kagebord. Med-
bring selv kaffe og te. Tilmelding er 
ikke nødvendig. Alle er velkomne. 
Bare mød op. 

PS. Den almindelige lørdagstræning 
er aflyst denne dag. 


