
Cykel-sponsor-løb i Skave 

Lørdag d. 13. maj kl. 11.00-13.00 
 

Så kan folk i Skave og omegn igen stige på jern-

hesten og samle penge ind til Byfestfonden. 

Benyt jer af chancen til at få lidt motion på en 

hyggelig måde og gøre en god gerning for lokal-

samfundet på samme tid. 

Hvis du skal cykle denne dag, skal du udfylde en 

sponsorseddel sammen med alle dine sponsorer. 

Sedlen findes også på skave-hogager.dk.   

Den afleveres ved tilmelding: 

Lørdag d. 13/5 kl. 10.00-10.45 i teltet 
 

Hvis du ikke skal cykle, kan du deltage ved at være en flittig sponsor. For uden spon-

sorer er der ikke et overskud, som kan søges af foreningerne. 

De flotte 40.000 kr., der blev indsamlet sidste år, er gået til: 

• Skave Skole: Basketballstandere 

• Skave og omegns Multihus: Skåle, fade og anretningsservice 

• Dagplejen: En hyggedag med dagplejebørnene 

• Skave Børnehus: Læringstavler, gravemaskiner og køretøjer til sandkasser, 

brændekløver og bord-bænkesæt. 

• Skave Borgerforening: Olie til Vild-Emil, vimpler, tilskud Martin Kanstrup 

koncert. 

• Skave SFO: Spikeball-net. 
 

Der er 4 ruter til cykelløbet: 

▪ Rød rute for Førskolebørn: 0,4 km på lukket vej. 

▪ Blå rute for 0.-5. kl. ca. 1,4 km på lukket vej og cykelsti. 

▪ Grøn rute for 5. kl. og opefter: ca. 2,7 km. 

▪ Gul rute for sportsfolk: 14,5 km. 
 

Der er præmier til de deltagere under 18 år i hver gruppe, der har cyklet flest kilometer 

og de der har cyklet flest penge ind. 5. kl. konkurrerer i blå rute, selvom de vælger at 

cykle grøn. Man kan godt deltage på elcykel, men ikke være med i konkurrencerne, så 

det oplyses ved tilmelding, hvis man har hjælpemotor. Små børn, der transporteres af 

forældrene, er meget velkomne, men deltager naturligvis ikke i førskolekonkurrencen. 
 

Præmieuddelingen, diplomoverrækkelse og afsløring af det indsamlede beløb foregår 

kl. 17.00 før Fællesspisning i Multihuset onsdag d. 24. maj, som starter kl. 17.30. 

Mvh Cykelsponsorudvalget 

Kis, regninger (61728489) Rikke, vagterne (22948513) Mirjam, tilmelding (26730330) 


