Y´s Men´s klubberne i Silkeborg arrangerer cykelsponsorløb. KFUM-spejderne i Fårvang deltager i år for at køre penge
ind til spejderarbejdet i Fårvang. Vi beholder 95% af det beløb vi køre ind.

Hvor og hvornår:
Tirsdag den 29.maj 2018
Ruten ligger i den nordøstlige del af Silkeborg by. Som vist
herover på F.L. Smidths Vej og Mads Clausens Vej. Den
samlede omgangslængde er 1.000 meter.
Alle cykelryttere skal møde v. Start- Mål -området i god tid
inden løbet for at blive registreret og forsynet med rytternumre.

Vi skal møde senest kl. 18.10
Løbet afvikles i tidsrummet kl. 18.30 – 19.30.
Præmieuddeling kl. 19.35 – 19.40.

Hvem cykler?
Alle bævrer, ulve, spejdere forældre + alle andre der har lyst at hjælpe spejderne.

Hvordan kan vi tjene penge ved at cykle?
Hver enkelt cykelrytter får selv ansvar for at finde nogle, der vil være sponsor. En sponsor kan støtte sin rytter med et
beløb pr. omgang (f.eks. 2kr eller 10kr eller….) evt. med maks. beløb. Man kan også vælge at give et fast beløb. Hver
rytter må have så mange sponsorer som man kan finde. Skal du bruge flere kontrakter kan du tage kopier, finde dem
på spejdernes hjemmeside: www.faarvangspejderne.dk eller kontakt din leder.

Hvem kan være sponsor?
Alle. Det kan være forældre, bedsteforældre, naboer osv. Det kan også
være forretninger, virksomheder, banker eller hvem man tænker der vil
støtte spejderne og få lidt reklame ud af det.

Kan man vinde noget?
Ja, spejderne i Fårvang ”vinder” penge til at drive spejderarbejde for i
fremtiden. Der vil også være præmie til den rytter der har kørt fleste
omgange/kørt fleste penge ind.

OBS!! Da vi sender opkrævningen
via mail, er det meget vigtigt at
mailadressen er korrekt. Du bedes
derfor kontrollere mailadressen ved
at sende en mail til hver sponsor, og
bede om at få den returneret til dig.

Spørgsmål ?
Spørg Jørgen Mortensen tlf. 29 88 32 39 mail : jcmortensen@live.dk

Husk at aflevere sponsorkontrakterne senest den 16. eller 17. maj til din leder.
Med venlig hilsen KFUM-spejderne i Fårvang.

