
 
 

Lørdag d. 23. september 2017 kl. 10:00 – 11:00 
  

lyder startskuddet til årets sponsorløb i Rækker Mølle KFUM.  
 

Det er nu du skal i gang med at finde dine sponsorer og have cyklen pumpet! 
- og hvad med at lave en lille konkurrence på dit hold – hvem cykler flest kroner ind på holdet? 

 

Cykelrute Rk. Mølle Hallen – Åglimt – Møllebakken – Sæddingvej - Søvejen og retur til hallen 
(2,4 km).  
 
Børn under 8 år cykler på en mindre afspærret rute ved hallen. Dog kan børn i alderen 
7-8 år med forældres accept køre på den store rute. 
 
Husk cykelhjelmen! 

Deltagerkrav Alle kan deltage også ikke medlemmer, man skal blot have mindst en sponsor, som 
kan være familie, venner, firmaer osv. 
 
Minimumsbeløb er 5 kr. pr. km. pr. sponsor – dog min. 50 kr. i alt. 

Præmier Flere fine præmier til deltagerne – blandet andet til den på hvert ungdomshold for 
U10-U14, der har kørt flest penge ind.  

Betaling Der udsendes opkrævning efter løbet. De indkørte penge går til Rækker Mølle 
Håndbold. 
 
For deltagere med tilknytning Borris Gymnastik Ungdomsforening (BGU) går de 
indkørte penge til BGU. 

Sponsorlister Sponsorlisten skal udfyldes med alle oplysninger på dig og dine sponsorer. Det er 
vigtigt, at vi har oplysningerne til opkrævning af sponsorbidragene.  
 
U10 UNGDOMSHOLD - Sponsorlisten afleveres fredag aften, når du kommer til 
træningsdøgn. 
 
ØVRIGE HOLD – Sponsorlisten bedes så vidt muligt afleveres til træneren den sidste 
træningsaften inden løbet. 

Rygnumre Rygnumre udleveres lørdag fra kl. 9:00. 
 

 

Vi håber også, at der vil være rigtig mange,  
der vil møde op og heppe på deltagerne! 

 
 

Aktivitetsudvalget 



SPONSORLISTE

Aldersgruppe (sæt kryds) 0-8 år (korte rute): Fra 9 år:      

Hold:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER - HUSK at udfylde alle oplysninge!

Navn: Adresse: Postnr.: By: Email: Tlf: Beløb pr. km. Fast beløb

Min. kr. 5 pr. km Min. kr. 50

EKS. ANDERS AND PARADISÆBLEVEJ 111 8888 ANDEBY ANDERSAND@RAP.COM 99999999

Navn:

7-8 år (lang rute):

Email:

Adresse:

Klub: 


