
 

  

 

Cykelløb – ”Svenstrup Rundt”  
  
  

Fredag d. 01. Juni 2018 

Kl. 12.30 – 14.30  
  
  

Arrangerer Svenstrup Friskoles støtteforening cykelsponsorløb!  

Du kan deltage ved at skaffe mindst én sponsor, der vil sponsorere enten et 
beløb pr. omgang du cykler eller et fast beløb, for at du deltager i cykelløbet.  

Sponsorseddel kan hentes hos et af nedenstående steder (må gerne 

kopieres, hvis du har brug for flere).  

Der cykles på en rundstrækning i to timer og der er vand/saft og frugt depot 

ved start/mål området, hvor der også er mulighed for at holde en lille pause, 

inde du cykler videre. 
 

Start og mål på p-pladsen ved Svenstrup Friskole  
  

 Ruterne der cykles på er:  
  

Rute 1 ca. 2,6 km er for alle (også for Perseus og Cassiopeia)  

Rute 2 ca. 1,9 km kun for Perseus, Cassiopeia og mindre søskende  
  

Præmier for: flest gennemførte omgange og flest indkørte 

sponsorpenge.  

 

Cykling forgår på eget ansvar (der vil stå vagter på ruterne) – cykelhjelm 
påbudt.  

  
 

 Indskrivning på biblioteket på Svenstrup Friskolen   

Fredag d. 1. juni fra kl. 7.30 – 7.55 og igen fra kl. 12 – 12.20   
 

 

Vi opfordrer forældre, sponsorer og alle interesserede, der ikke vil 

cykle til at komme og heppe på de hårdtarbejdende cyklister.  

 

Husk der er kaffebord med præmieuddeling for alle efter vi er 

færdige med at cykle.  
  
  

Sponsorsedler kan findes på  
  

Svenstrup friskoles kontor  

El. på www.svenstrupfriskole.dk og den må gerne kopieres  

http://www.svenstrupfriskole.dk/
http://www.svenstrupfriskole.dk/
http://www.svenstrupfriskole.dk/


 

 
  
 

Sponsorseddel: 

Cykelløb – ”Svenstrup Rundt”  
  

Fredag d. 01. Juni 2018  

Kl. 12.30 – 14.30  

  

Arrangør:   

Svenstrup Friskoles støtteforening  

Bindende kontrakt  

   

Navn eller firma:_________________________________________  

Adresse:________________________________________________  

Tlf.:_____________________________  

E-mail:_________________________________________________  

Cykelryttersnavn:_________________________________________  

Cykler på Rute 1____    Rute 2____  

Aftalt sponsorat:  

Beløb pr. runde:________kr. eller fast beløb:_________kr.  
 

  

__________________________             ___________________________  

Underskrift cykelrytter    Underskrift sponsor  
   

          Sæt kryds 

Beløbet er overført til konto (Sydbank) 8011-1101327    

Beløbet er overført til MobilePay 51920878       

Beløbet er givet i kontanter til cykelrytter          
 

 

Kontrakten afleveres i underskrevet tilstand til arrangøren.   

Indskrivning på Svenstrup Friskoles bibliotek kan ske fredag d. 1. juni 2018 

fra kl. 7.30 - 7.55 og igen fra kl. 12 – 12.20 

  

--------------------------------------KLIP-------------------------------------------- 
 

Kvittering for betalt beløb:   Sæt kryds 

Jeg har overført til konto (Sydbank) 8011-1101327  

Jeg har overført på MobilePay 51920878   

Jeg har afleveret kontanter til cykelrytter   

 

_______________________________ _______________________________ 

Underskrift cykelrytter      Underskrift sponsor 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Lone Petersen tlf.: 22 15 93 90 el Berit Stefansen tlf.: 

22 30 58 01   

http://www.svenstrupfriskole.dk/

