
            Gudenåløbet 2012 - motion for hele familien 
i samarbejde med MotionDanmark, Dansk Atletik Forbund. 

 

 

Bjerringbro Atletik og Motion er med: 
 

BAM støtter varmt udviklingen af Bjerringbro Idrætspark.  
 

 

Bjerringbro Atletik og Motion deltager på 2 fronter i finansieringen af byggeprojektet for fremtidens 

Idrætspark: 

BAM løbere deltager i husstandsindsamlingen i februar 2012 

Gudenåløbet 2012, som afvikles 1. september, støtter også BIP2012 

Allerede i uge 7, 8 og 9 vil BAM løbere være på benene ikke kun for deres egen sundheds skyld men 

også for deres børn og børnebørns skyld og for deres børns. Og for de voksne borgeres skyld, som 

har brug for motion, og for de ældre, som gerne bliver ved med at motionere for bedre livskvalitet 

hele livet. Og for alle de potentielle tilflytteres skyld, som kommer til byen og oplever, hvilket 

pragtfuldt centrum for sport og fritid Fremtidens Idrætspark i Bjerringbro er. Kort sagt, BAM løbere er 

på benene i hele februar også for jeres skyld, for byens skyld. 

Derfor siger vi så stærkt som muligt: Hjælp os med at få penge i kassen, så planerne kan blive til 

virkelighed. Alle bidrag er velkomne. Vores mål er 250 kr. per husstand i gennemsnit. Til alle siger vi: 

Betragt bidragene som en investering i en bedre fælles fremtid for vores by, en fremtid med vækst og 

tilflytning, velstand, sundhed for borgerne, gode aktiviteter for børn og unge.  

BAM ønsker gennem BIP2012 at bidrage til, at Bjerringbro forbliver en god by med velstand, liv og 

dermed tiltrækningskraft for ressourcestærke tilflyttere. 

Overskuddet fra Gudenåløbet går til projekt ”Fremtidens Idrætspark” i Bjerringbro 

Gudenåløbet 2012, 1. september, byder på løb og gang for alle aldre og niveauer:  

Børneløb inddelt i tre aldersgrupper, løb på 6 km, 12 km og halvmaraton og en gangtur på 8 km langs 

en af Gudenåens smukkeste strækninger.  

Læs mere på  www.bjerringbro-motion.dk  

Erik Albrechtsen, formand.    
 


