Til klasselæreren
Så er det igen tid til Taulovløbet. Altid sidste tirsdag i maj, og det vil i år sige tirsdag den 29. maj.
Det håber vi at du som klasselærer vil hjælpe lidt med til.
Indbydelsen til eleverne får I med dette brev, men derudover sættes indbydelsen også på intranettet.
Tilmeldingslisterne er udfyldt med elevnavne, så I bare skal sætte krydser.
Da alt det med betaling i kontanter er et tidskrævende arbejde for alle parter, lægger vi op til at DU kan
beslutte at lade dine elever betale per MobilePay til dig, og at du sender totalbeløbet videre til Taulov
Motion via MobilePay. Hvis du beslutter IKKE at ville bruge MobilePay er fremgangsmåden som de tidligere
år: kontanter fra elev til dig, fra dig til kontor, fra kontor til Taulov Motion.
Uanset hvad du beslutter vil vi foreslå at du via intranettet fortæller dine elevers forældre hvordan det skal
foregå i din klasse.
En kontaktperson til hver klasse deltager gratis: det kan være dig selv, en forældre eller en fra
klasserådet. Send en mail til klaushougaarddk@gmail.com, så opretter vi jer som gratis deltager.
Kontaktpersonen står for at hente startnumre til hele klassen, og fordele dem til eleverne.
Materiale
Vi fremsender følgende materiale (breve/indbydelsen kan udskrives fra Taulov Motions hjemmeside):
Brev til klasselærer
Indbydelse til hver enkelt elev
Kuvert med klassens navn (kan anvendes til opbevaring af kontanter)
Tilmeldings-/afkrydsningsliste med elevnavne
Indbydelsen til elever er vedlagt i det antal eksemplarer der p.t. står på skolens hjemmeside at I er i
klassen. Vi håber du vil dele indbydelser ud, og orientere om hvordan du vil administrere tilmelding og
betaling.
Kuverten er beregnet til at samle elevernes tilmeldingsslipper, tilmeldingslisten og evt. penge.
Vi henter kuverterne på skolens kontor fredag den 18. maj. Sørg venligst for enten at overføre
totalbeløbet per MobilePay, eller hvis kontant: sørg for at pengene stemmer med antal tilmeldte elever x
25 kr.
Tilmeldingslisten afkrydses og lægges i kuverten, evt. sammen med pengene.
Tidsplan
Udsendelse af denne skrivelse sidst i april.
Uddeling til elever hurtigst muligt.
Elevtilmelding til klasselærer senest onsdag den 16. maj.

Hvis kontanter: du afleverer kuverten med tilmeldinger og penge til skolens kontor torsdag den 17. maj
om morgenen. Sørg venligst for at pengene stemmer med antal elever x 25 kr.
Hvis Mobilepay: du afleverer kuverten med tilmeldinger til skolens kontor torsdag den 18. maj om
morgenen, og sender totalbeløbet videre per Mobilepay til 5250 0329.
Taulov Motion afhenter tilmeldingerne på skolens kontor fredag den 18. maj ved middagstid.
Løbsdagen
Taulovløbet foregår fra Taulov Skole tirsdag den 29. maj 2018.
Startnumrene kan afhentes fra kl. 16.00 og skal afhentes senest kl. 17.30.
Starten går kl. 18.00.
Taulov Motion sælger grillpølser, kaffe og kage, men I er selvfølgelig også velkomne til at tage med selv.
Reglerne for præmier
Taulov Motion vil ikke tjene penge på skoleelevernes deltagelse. Bortset fra et mindre gebyr til et
tidtagningsfirma uddeler vi alle elevernes deltagergebyrer som præmier til de klasser der har procentvis
størst deltagelse.
Eksempel: Hvis én klasse deltager med 16 ud af 18 elever giver det 88,9 %. Og en klasse hvor 20 ud af 23
deltager giver 87,0%. Så vinder klassen med de 16 deltagere og 88,9 %.
Jo flere skoleelever der deltager, jo flere præmier. Vi tør dog uden at kende deltagerantallet garantere en
1. præmie på minimum 1.200 kr, og en andenpræmie på 1.000 kr.
Efterhånden som der kommer flere og flere deltagere giver vi flere og større præmier.
Det er antal gennemførende, der tæller – ikke tilmeldte, ikke startende, men gennemførende.
Fotografering af de klasser, der vinder præmier
Der vil blive fotografering af de klasser, der modtager præmier torsdag den 31. maj på skolerne.
Spørgsmål og information
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information, og vi håber på stor opbakning til
arrangementet.
Med venlig hilsen
Taulov Motion
www.taulovmotion.dk
Klaus Hougaard, løbsleder, 5250 0329, klaushougaarddk@gmail.com

