Til elever på Fjordbakkeskolen i Taulov og Skærbæk

TAULOVLØBET – DU skal da bare være med –
sammen med din klasse!
Ud over en frisk løbetur i kønne omgivelser, drejer det sig om at være sammen med klassekammerater,
forældre, søskende, naboer til et af de største løb i Fredericia.
Det er hyggeligt – det er sundt – det er sjovt! Og vi bliver nok omkring 600 deltagere!
Der er masser af lodtrækningspræmier fra lokale handlende.
Og jo flere fra din klasse, der gennemfører, jo større chance har I for at vinde penge. Det drejer sig
ikke om, hvor hurtigt I løber, men om at flest muligt fra klassen gennemfører.

Førstepræmien er minimum 1.000 kr til klassekassen, men så skal I nok komme alle
sammen!
I må selv bestemme hvad I vil bruge pengene til.
Turen er 4,2 km, som er en 1/10 marathon. Det er samme rute som sidste år.
Det koster 25 kr at deltage, og pengene fra elever går til klassepræmier.
Din tilmelding:
Du skal tilmelde dig til klasselæreren ved at udfylde slippen nederst.
Klasselæreren vil oplyse om du skal betale kontant eller med MobilePay.
Forældretilmelding:
Hvis dine forældre også gerne vil deltage, kan de løbe samme rute som dig – de skal bare ikke tilmelde
sig igennem klasselæreren, men via hjemmesiden www.taulovmotion.dk, hvor der er et link til
tilmeldingen (lukker ved midnat før løbet). Alle andre end skoleelever kan nå at tilmelde sig på selve
løbsdagen senest kl. 17.30. Forældre betaler 65 kr i startgebyr, og tæller ikke med i skolekonkurrencen
om at være flest. Kun skoletilmeldte og forhåndstilmeldte deltager i lodtrækning om præmier.
Taulovløbet foregår fra Taulov Skole tirsdag den 29. maj 2018.
Starten går kl. 18.00, og der er mulighed for grill og hygge før eller efter løbet.
Startnumrene kan afhentes fra 16.00 og skal afhentes senest kl. 17.30.
Der vil være mulighed for telte og egen grill på stadion sammen med klassen. Men I kan også købe af
Taulov Motion: grillpølser, kaffe, kage.

Spørgsmål og yderligere info: ring/mail til Klaus Hougaard, 5250 0329, klaushougaarddk@gmail.com.

-----------klip her----------------------- S K O L E T I L M E L D I N G -----------------------------klip her----------_________________ fra _________ klasse
(elevens navn)

(klasse)

Taulov /

Skærbæk afd. vil gerne deltage i

(sæt kryds i Taulov eller Skærbæk)

Taulovløbet 29. maj 2018. Denne slip + 25 kr afleveres til klasselærer allersenest onsdag den 16. maj.

