
Tour de Østerlund   

Søndag den 12. Maj 2019 

Så er det endnu engang tid til at finde sponsorkortet frem og finde så mange sponsorer som muligt, som 

vil sponsorere penge til de km, du kan nå at cykle på 2 timer.  

Alle har mulighed for at deltage. Tag familie, venner og naboer med til en dejlig søndags cykeltur. Jo flere 

der cykler, og jo flere der har fundet sponsorer, jo flere penge får vi cyklet ind.  

 

Pengene går til et nyt vandlege system 
  

 Hvis du hellere vil gå eller løbe er det helt ok. Ruten er igen i år 6,5 km lang.  

 Programmet for dagen:  

Indskrivning/udlevering af start nr.  kl. 10.00 - 10.45  

Fælles tour start    kl. 11.00  

Der kan cykles indtil    kl. 13.00  

Præmie overrækkelse    kl. 13.30 (kun præmier til dem der er til stede)  

Arrangementet slutter    kl. 14.00  

  

Der vil under arrangementet være mulighed for at købe diverse mad og drikkevarer.  

  

Du kan deltage på 3 forskellige måder:  

  1: Cykle med start nr. og sponsorkort.  

Der skal findes så mange sponsorer som muligt, som vil betale et valgfrit beløb for de km du 

kan nå at cykle på 2 timer. Sponsorer kan f.eks. være familie, venner, naboer, firmaer.  

 

2: Cykle med start nr. men uden sponsorer.  

Hvis du ikke har fundet nogle sponsorer men gerne vil cykle med et startnr., så kan man blive 

sin egen sponsor. Minimumsbeløbet er 50 kr, men det er selvfølgelig også tilladt at 

sponsorere sig selv med større beløb.  

  

  3: Cykle med uden start nr.  

Det er selvfølgelig også muligt bare at cykle med uden startnr, men så har man heller ikke 

mulighed for at vinde præmier.  

  

Har man slet ikke lyst til at deltage i løbet, er man alligevel hjertelig velkommen til at tilbringe dagen ved 

skolen og bare følge med i løbet.  
 

Tjen penge til klassekassen  

Klassens samlede indkørte sponsorpenge giver en procentdel til klassekassen efter følgende interval 

fordeling: O – 3000 kr.  10 %, 3001-5000 kr. 15 %, fra 5001 kr. og derover 20 %. 

 

 

Vi glæder os til at se dig!               

Med venlig hilsen  

Støtteforeningen Friskolen Østerlund   

 

 

 
Når man sponsorerer et barn/voksen, giver man Støtteforeningen lov til at gemme sponsorens 
oplysninger ind til sponsoratet er betalt. 

 


