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Cykelsponsorløb d. 27/9-2017 

Indsamlingsformålet: 
½-delen af det beløb der gives, gives til vores samarbejdspartner i Tanzania og de projekter, 

vi besøger der, den anden ½-del går til nedbringelse af prisen som eleverne/forældrene skal 

betale for rejsen enten til Tanzania, Slovakiet eller Island i foråret 2018. 

 

De penge der gives til vores samarbejdspartner i Tanzania kommer eleverne selv ud og ser 

bragt i anvendelse. De besøger et af de allerfattigste dele af Tanzania, og møder de 

mennesker og ser de steder, som modtager deres bidrag. Vi overfører penge via Danmission, 

som er garant for at pengene tilfalder de rette. I år samler vi penge ind til et 

trærejsningsprojekt, som vi selv aktivt tager del i. 

 

Hvor, hvornår og hvordan foregår løbet: 
Løbet starter onsdag d. 27/9 kl. 13:30 og varer 1 time. I er meget velkommen til at følge 

løbet som publikum og være med til at gøre løbet festligt - ikke mindst afslutningen. 

Man kan sponsere en navngiven elev med et beløb pr. omgang vedkommende cykler. En 

omgang er på ca. 1.8 km, og der køres på grus, græs og lidt asfalt rundt om Farsø Efterskole. 

Eleverne kan køre ca. 8-10 omgange på 1 time. 

 

Man kan også vælge at sponsere et fast beløb til en rytter, det er bare ikke så sjovt fordi, det 

så bliver ligegyldigt om der cykles eller ej, - og motion er som bekendt sundt☺. Denne 

mulighed er mest for de elever, som ikke kan cykle af den ene eller anden grund. Elever der 

ikke kan cykle kan også vælge at overdrage deres sponsorer til en kammerat, der så cykler 

på vegne af dem. 

 

Skriv tydeligt navn, adresse og sponsorbeløb på sponsorkortet, som vi skal have senest d. 26. 

september.  

 

Tanken er ikke at I derhjemme skal sponsere - I betaler så rigeligt i forvejen, men at 

familie, naboer og venner spørges om et bidrag til de gode formål. 

  

Efter løbet sender vi en opgørelse over hvor meget I skal indbetale på skolens konto. 

 

Med venlig hilsen 

 

Laust, Jens Chr., Rikke, Gitte, Judith, Ida, Lone og Søren  
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Sponsorkort for:                                             , elevnr.:__________    

 
Navn:  Adresse:  Post nr.:  Jeg giver 

(På sponsor) Sponsor´s (adresse og post nr)  (kr. pr. omg.) 

       

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 

      

Jeg giver (et fast krone beløb) 

 

_________________________________________ _______ 

 

_________________________________________ _______ 
 

Sponsorkortet skal afleveres/sendes til Farsø Efterskole, an@f-e.dk senest d. 26/9-17. 
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Jeg giver (et fast krone beløb) 
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Sponsorkortet skal afleveres/sendes til Farsø Efterskole, an@f-e.dk senest d. 26/9-17. 
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