
Kære elever i 0. – 8. klasse

Kunne i tænke jer at vinde kr. 700,- til klassekassen?

Det eneste det kræver er, at i stiller op med et 
6-mandshold (3 drenge og 3 piger) til Run´N´Fun 

stafetløbet, som afvikles for eleverne på Langå Skole

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 11.00
 Man løber mod hold fra sin egen årgang, og hver klasse må 

gerne stille med flere hold. Der er én pengepræmie pr. årgang.
Der er også kr. 700,- på højkant til det bedste heppekor.

 Reservehold er også velkomne. Ingen krav til 
sammensætning/antal løbere, men kræver fortsat tilmelding 

og betaling. Disse hold er ikke med i konkurrencen om 
pengepræmier, men om flødeboller til hele klassen. 

Tilmelding senest 13. maj 2017. 
Tilmeldingsvejledning findes på vedlagte tilmeldingsblanketter.

Pris kr. 20,- pr. elev, som betales sammen med tilmeldingen.

Én person fra hvert hold afhenter løbsnumre og starttider 
hos Lotte i NO 7, Bredgade 22, den 18.-19. maj

For spørgsmål vedrørende stafetløbet; 
ring eller sms til løbsansvarlige:

Line Offersen: 20 31 45 85

SPAREKASSE STAFETTEN 



REGLER
Tilmelding er først registreret, når man har betalt.

Hver løber skal bære udleveret løbsnummer på brystet!

Et hold består af 6 løbere; 3 piger og 3 drenge.

Startfelt er ud for Langå Bog & Kram, Bredgade 44, 8870 Langå.

Hver klasse må tilmelde alle de hold de ønsker, 
dog kan hver enkelt elev kun deltage på ét hold.

Distancen er i alt ca. 200 meter.

Hver deltager løber 100 meter frem, runder keglen og 
løber 100 meter tilbage med stafetten.

I ”STAFETFELTET” overgives stafetten til næste løber,
som så gentager løbet. 

Det hold, der først får alle 6 løbere over målstregen er vinderen.
 
Alle 6 løbere skal løbe distancen; også selvom vinderen er fundet.

Stafetten må IKKE videregives, før løberen er nået over målstregen!

I tilfælde af, at 2 løbere kommer i mål samtidig, 
deles præmien i to lige store dele.
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TILMELDINGSBLANKET
Denne tilmeldingsblanket afleveres, HOLDVIS, 
sammen med betaling, hos No 7, Bredgade 22, 8870 Langå 

Senest den 13. maj 2017

Klassenavn: _______________________

Kontaktperson for holdet:

Navn: ______________________________

Mobil: ______________________________
 
Mail: ______________________________

Deltagere (for- og efternavn):

Nr. 1. ______________________________

Nr. 2. ______________________________

Nr. 3. ______________________________

Nr. 4. ______________________________

Nr. 5. ______________________________
 
Nr. 6. ______________________________

NB! Tilmeldingen er IKKE gyldig ved manglende betaling!

SPAREKASSE STAFETTEN 



Til klasselæreren
Langå Handel og Sporten i Langå har i samarbejde udviklet et 
koncept, der hedder Run'N'Fun, som afvikles lørdag den 20. maj 2017.

Arrangementet henvender sig til  0. – 8. årgang på Langå Skole.

Som beskrevet i den medfølgende invitation er det muligt at 
løbe store kontante pengepræmier ind til klassekasserne.
Deltagergebyret, samt sponsorater fra Langå Sparekasse går 
ubeskåret til pengepræmierne, og der er dermed intet overskud 
for arrangørerne.

Vi håber, I vil støtte op om vores arrangement ved at opfordre 
eleverne til at deltage, samt sende invitationen videre til 
forældrerådene, så de har mulighed for at bakke op om 
arrangementet.

Der er i hver kuvert en invitation i A3-størrelse til ophæng på 
klassens opslagstavle.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at ringe til Line: 20 31 45 85
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