Program:
Kl. 10.00 Lærer og elever møder ind ved Golf Hotellet.
De finder deres ”pind” med skole navn.
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.
Parkering:
Det er en fordel at parkere
v. Golf Hotel (indkørsel ad
Randersvej)

Husk madpakker.
Der er frugt og vand.

Start og mål er
ikke samme sted.
Arrangeret af:
Viborg Atletik og Motion og Viborg Idrætsråd.
Hovedsponsor: Lindholm Biler

◉ Ved force majeure ydes ingen kompensation

SØNDERSØLØBETS SKOLELØB
TIRSDAG D. 30 MAJ 2017

Søndersøløbets Skoleløb:

Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til den 3.
udgave af Søndersøløbets Skoleløb.
Vi håber på at se RIGTIG mange elever og 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?
0. – 4. klasser i Viborg Kommune.
Rute:
Søndersø i Viborg. I alt 5.7 km.
Med start på det grønne areal mellem Brænderigården og Golf
Hotel, Randersvej 2, Viborg.
Der vil være en cyklist som bagerste mand.
Deltagerpris:
30 kr. pr. barn.
Inkluderet i prisen:
➢ Startnr. med navn, skole og klassetrin
➢Medalje
➢Vand, energidrik, frugt og en bolle ved målstregen
➢ Præmier til de 3 hurtigste drenge og piger på hver årgang
➢ Opvarmning og underholdning
Tilmelding og betaling:
Skal ske senest 1. maj 2017, 30 kr. pr. barn.
(Samlede regning sendes efter løbet til skolen)
- Ved tilmelding afleveres en klasseliste med navn.
Der vil være navn på startnr.
Startnr. vil blive sendt til skolen ca. 1 uge før løbet.
- Det er skolens eget ansvar at uddele og medbringe startnr. på dagen.
Klasseliste sendes i en excel fil til Anne@viborgidraetsraad.dk

Praktik:
Alle klasser skal være ifølge med en lærer.
Eleverne er lærerens ansvar på dagen.
Der vil være hjælpere rundt på ruten til at guide
børnene i rigtige retning.
Efter løbet er der musik af en dj, heppefest og meget mere.
Arrangementet slutter kl. 12.15
OBS:
Startnr. vil være inddelt i farver efter klassetrin.
0.klasser – røde
1.klasser – grøn
2.klasser – blå
3.klasser – gul
4.klasser - sort
Der opfordres til at elever tager trøjer på i samme farve, som deres
startnr.!
Info:
Skolestafetten har start kl. 10.30 umiddelbart inden skoleløbet.
Eleverne opfordres til at heppe på de ældre elever.
Ligeledes opfordres de større elever til at heppe de yngre elever i mål.
Skulle du ha’ spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i pjecen er du
velkommen til at ringe til:
Viborg Idrætsråd, Anne Stampe Olesen 8662 5533

Anne@viborgidraetsraad.dk
Med venlig hilsen
Viborg Atletik og Motion
Viborg Idrætsråd

Du kan få hjælp til tilmelding Mandag, Tirsdag og Torsdag fra kl. 09-12
på tlf. 86625533. Spørg efter Ditte

