Søndersøløbets skolestafet 2017:

Det er en fornøjelse at kunne invitere alle skoler i
Viborg Kommune til at deltage i Søndersøløbets Skolestafet 2017.
Vi har igen i år valgt at flytte tidspunktet for skolestafetten, så den ligger om formiddagen umiddelbart før det nye skoleløb.
Sidste år deltog mere end 80 hold, og vi håber på endnu flere hold i år.
Vi udlodder derfor i samarbejde med Lars Olsen A/S en præmie til den skoles elever, der hepper bedst på hinanden. Det gælder
både til skolestafetten og til skoleløbet.
Præmien er et besøg af hjemmeisbilen og Lars Olsen, som kommer med is til HELE skolen.
Hvem kan deltage?
Alle skole i Viborg kommune 5-10klasser.
Rute:
Se vedlagte kort.
Deltagerpris:
Kr. 200,- kr. pr. hold. Regning sendes til skolen.
Påfør venligst EAN nr.
I får:
➢ Startnr. med navn, skole og klassetwrin.
➢ Vand, energidrik, frugt og en bolle ved målstregen.
➢ Billetter til en valgfri Viborg FF kamp til alle på de vindende årgange.
➢ Vandrepokal til det vindende hold i hver klasse.
➢ Opvarmning og underholdning.
➢ Et børneområde med plads til leg, underholdning, musik mm. (NYT)
(på græsplænen foran Vestdansk Center for Rygmarvsskader.)

Program:
Kl. 10.00 Elever møder ind ved deres skiftesteder.
Her bliver de briefet og får opvarmning.
Start/målområde
v.Golf Hotel Viborg
Randersvej 2
8800 Viborg
Kl. 10.15 Fælles opvarmning på skiftesteder.
Kl. 10.30 Skolestafetten skydes igang.
Kl. 10.40 Skoleløbet skydes igang.
Kl. 11.45 Præmieoverrækkelse
Kl. 11-12.15 Underholdning og heppefest i målområdet.
(på græsplænen for Vestdansk Center for Rygmarvsskade)
Eleverne skal være i mål senest kl. 12.15.

Tilmelding og betaling:
Udfyld vedhæftede tilmeldingsblanket og send til
Anne@viborgidraetsraad.dk
Skal ske senest 1. maj 2017
( regning sende efterfølgende til skolen. Husk at oplyse EAN.)
Startnr og trøje:
Hvert skolehold kan købe løbetrøjer til 80,- kr. pr. stk.
Startnr. og trøje kan afhentes på Viborg Idrætstråd ugen før.
Praktik:
-

Børnene skal møde ind på skiftestederne til briefing. Nærmere besked følger.
Medbring madpakker og find en plads i børneområdet.
kl.10.30 starter skolestafetten med elever fra 5.-10. klasse.
kl.10.40 starter skoleløbet med elever fra 0. -4. klasse.

Hold:
Et hold består af 6 løbere, der hver skal løbe ca. 1 km
Piger 5./6. klasse Drenge 5./6. klasse
Piger 7./9. klasse Drenge 7./9. klasse
Piger 10. klasse Drenge 10. klasse
OBS: 10. klasserne udgår i tilfælde af for få tilmeldte.

Med venlig hilsen
Viborg Atletik og Motion
Viborg Idrætsråd
Anne Stampe Olesen 6067 1518, Anne@viborgidraetsraad.dk
Arrangeret af:
Viborg Atletik og Motion og Viborg Idrætsråd.
Hovedsponsor: Lindholm Biler

◉ Ved force majeure ydes ingen kompensation

