
 
 

  

Til elever på Fjordbakkeskolen i Taulov og Skærbæk  
 

TAULOVLØBET – Kom og vær med – sammen med 
din klasse! 
 
Taulovløbet har holdt flyttedag fra sidst i maj til tirsdag den 7. september. 
 
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. 
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. 
 
Nyt-nyt-nyt: 

 Tidligere år skulle skoleelever tilmelde til klasselæreren og betale kontant. I år tilmelder du ved at 
sende 25 kr på MobilePay til 0706ZV. HUSK at skrive elevnavn, klasse og skole. Brug evt. QR-
kode nederst. Skoletilmeldinger senest mandag den 30. august. Ja, det er kort frist, så 
hvorfor vente? Glemmer du at skrive navn og klasse, returnerer vi pengene, og du må prøve igen. 

 Vi har fået trøjer til alle af NordeaFonden 
 Afhentning af startnumre sker i år i gymnastiksalen i 7.kl.-fløjen. Indgang udefra ad døren i 

gavlen. 
 
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 7. september 2021.  
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. 
 

 
 


