
 

Sponsorløb 

Bjergby Friskole 

 Søndag d. 27/8 2017 

 

Årets fællesdag bliver med sponsorløb/markedsdag. Dagen er for alle: elever, forældre, bedsteforældrene, 
støttekredsen, Troldehøj, Bjergbybeboere. Ja alle, som har lyst. 

Formålet med dagen, er som altid for fællesdagen, at have en hyggelig dag sammen. Sidste gang vi havde 
sponsorløb, fik vi skaffet rigtig mange penge til IT-kontoen, og denne gang er formålet at skaffet så mange 
penge som muligt til projekt: Et samlingspunkt i Bjergby. Skolen ønsker at åbne op for skolen efter skoletid, 
således at byen får et samlingspunkt for nye kulturelle og sociale tiltag. Det kunne for eksempel være en 
ældreklub, genoptage den gamle tradition med fortælleraftener eller blot en hyggelig aften, hvor man kan 
mødes over en kop kaffe. Den største post på projektets budget er en udskiftning af fællesrummets 
gulvtæppe, der efter 37 år er ved at blive noget slidt. På skolen hjemmesiden kan du kan læse meget mere 
om projektet og hvor langt vi er nået. 

Om formiddagen vil der være sponsorløb, cykel/løb, og om eftermiddagen vil der være markedsdag. 
Alle har mulighed for at stille en bod op, så det er bare med at få tømt loftrummet. Det er gratis at opstille 
en bod, men vi modtager gerne en gave fra udsalget til vores tombola. Eventuelle udstillingsborde 
medbringer du selv. 

Programmet for dagen: 

 10.00 – 10.30 :  Sponsorløb, gå/løb  -  Troldehøj + 0. klasse 
  (forældre og bedsteforældre kan også deltage her) 

 10.30 – 11.30 :   Sponsorløb, cykel/løb  -  1. til 4. klasse 

 11.30 – 12.30 :   Sponsorløb, cykel/løb  -  5. til 9. klasse + voksen (forældre, lærere mm) 

 12.30 – 13.30 :   Frokost, medbring selv mad og service. 
  Der vil blive tændt op i grillen. 

 13.00 – 16.00 : Markedspladsen er åbne 

 15.00 Salg af kaffe og stort tag selv kagebord 

Der vil hele dagen være udsalg af drikkevarer.  

Vi skulle jo gerne have masser af sponsorpenge kørt eller løbet ind. Så skynd dig derfor at få udfyldt det 
vedlagte sponsorkort. Der kan hentes flere sponsorkort på kontoret og siden kan også printes fra 
hjemmesiden. Forældre og andre motionsivrige ses også meget gerne på ruten. 

Det udfyldte sponsorkort byttes på dagen til et startnummer. 

Efter løbet vil alle få sponsorkortene retur, således at afregningen kan foretages. 

 

Vel mødt.  



Sponsorkort 
Bjergby Friskole den 27/8 2017 

 

Navn: _______________________________________________________________________________ 

Klasse: _____________________________ 

Deltager i: Cykel _________ Løb _________ (vælg kun 1) 

Hver omgang vil for cyklende være 850 m, og for løbende/gående 650 m.  

Der køres/løbes i 1 time. (Kun ½ time for Troldehøj + 0. klasse) 

Navn Underskrift kr./omgang 

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total -  
 

Afregning 

Resultatet af indsatsen blev________ omgange, hvilket giver et totalt sponsorbeløb på ______________ kr. 

Godt gået. 

Beløbet kan afleveres til klasselæreren eller overføres til kontonr.  9133 - 0002028652. 


