
SØNDERSØLØBETS SKOLELØB
TIRSDAG DEN 28. MAJ 2019

FOR ALLE 0. TIL 4. KLASSER I VIBORG KOMMUNE

Tilmelding
 senest

 1. maj

Vi glæder
os til at 
se jer!



Søndersøløbets Skoleløb
Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til Søndersøløbets skoleløb 
2019.

Vi udlodder i samarbejde med Houlkær Bageri en præmie til den skoles 
elever, der hepper bedst på hinanden. Det gælder både til skolestafetten og 
til skoleløbet. Præmien er kage til HELE skolen. 

Hvem kan deltage?
Alle 0. til 4. klasser i Viborg Kommune.

Rute 
Søndersø i Viborg. I alt 5,7 km.
Med start på det grønne areal mellem Viborg Kunsthal og Golf Hotel, Hans 
Tausens Alle’ 2, Viborg. 

Der vil være en cyklist som bagerste mand.

Deltagerpris
35,- pr. barn. 

Inkluderet i prisen
• Startnummer med navn, skole og klassetrin samt tidstagning
• Medaljer til alle + navneopråb ved målstregen
• Præmier til de 3 hurtigste drenge og piger på hver årgang
• Vand og frugt ved målstregen
• Et børneområde med plads til leg, heppefest, underholdning, musik mm

Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske online på www.søndersøløbet.dk senest den 1. maj 
2019. Startnumre kan i ugen op til løbet afhentes ved Viborg Idrætsråd, 
Skottenborg 12-14, 8800 Viborg. EAN faktura bestilles online ved tilmelding, 
og vil blive fremsendt til skolen efter løbet.



Praktisk
• Alle klasser skal være i følge med en lærer
• Eleverne er lærerens ansvar på dagen - vi opfordrer til, at lærerne
  danner bagtrop rundt om søen
• Der vil være hjælpere rundt på ruten til at guide børnene 
 i den rigtige retning
• Efter løbet er der underholdning i form af DJ musik, hoppeborg mm. 
• Arrangementet slutter 12.15

Info
Skolestafetten har start kl. 10.30 umiddelbart inden skoleløbet. 
Eleverne opfordres til at heppe på de ældre elever. 
Ligeledes opfordres de større elever til at heppe de yngre elever i mål. 

Skulle du have spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her i folderen, er du 
velkommen til at kontakte:

Viborg Idrætsråd 
Pia Viller Arendt 8662 5533 / 3118 6316
Pia@viborgidraetsraad.dk

Med venlig hilsen
Viborg Atletik og Motion
Viborg Idrætsråd

Årets
skoleløb i

Viborg



Arrangeret af: Viborg Atletik og Motion samt Viborg Idrætsråd
Hovedsponsor: Lindholm Biler og Revisionsfirmaet Lars Olsen

Program
Kl. 10.00  Lærer og elever møder ind ved Golfhotellet, 
   hvor I finder jeres ”pind” med skolenavn
Kl.  10.15  Fælles opvarmning 
Kl. 10.30  Skolestafetten skydes igang
Kl.  10.40   Skoleløbet skydes igang
Kl.  11.00  Underholding og heppefest i målområdet
               (På græsplænen foran Vestdansk Center for rygmarvsskade)
Kl.  11.45   Præmieoverrækkelse

   Eleverne skal være i mål senest 12.15

Parkering
Det er en fordel at parkere 

v. Golf Hotel
 (indkørsel ad Hans Tausens Allé 2, 

8800 Viborg)

Mad
Husk jeres madpakker. 

Der er forfriskninger og 
vand.

Heppefest
Vind kage til 

hele din skole.

Ved force majeure ydes ingen kompensation


