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Kære formand/ repræsentant 

”Ambitionen er 200 løbere,  

så vi sammen kan overrække kr. 10.000  

til Børnecancerfonden 18/8” 

 

INVITATION 
Vi håber på at se mange foreninger i denne lørdag, hvor der vil være forskellige aktiviteter i gågaden, som alle har 

samme formål = at samle penge ind gennem sunde og sjove konkurrencer til Børnecancerfonden. 

Kom gerne i din ”spiller og konkurrence dragt” – det kunne være sjovt og festligt hvis f.eks. FFI/ Bangsbo udfordrede 

hold fra samme årgang i Black Hawks, Dancestudio eller dit hockeyhold løb i fuld ”udrustning” (uden skøjter!). 

 

FAKTA OM RUNDE-LØBET, lørdag d. 18. august kl. 10: 

• Ruten er en rundstrækning på 1.5 km – så du/ dit hold bestemmer selv ”målet” – når starten går kl. 10 

• Ruten er afmærket med kegler og skilte, primært i gågaden og sidegaderne – så alle kan være på ca. 6-14 år 

• Medaljer til alle når dit ”mål” er opnået – venligst doneret af Intersport Frederikshavn 

• Sandwichs & saft/ vand inkl. – venligst doneret af Café Empire og Sparekassen Vendsyssel 

• Fede lodtrækningspræmier: FREDERIK-gavekort, produkter/ værdibeviser fra H&M, Seeds, KidsCoolshop mfl. 

• Velgørenhedsspinning på Fisketorvet fra kl. 10-13 – her kan trænere, forældre mv. deltage i indsamlingen  

• Pris per deltager KUN kr. 50 – som doneres 100% til Børnecancerfonden 

 

BONUS for cykel-motionisterne: 

Tá på cykeltur sammen med Team Bodenhoff, Kim Vilfort, Charlotte Bøvling og ”kaptajner/ rutevejledere” fra byens 

cykelklub NBC (http://nbc.cykling.nu/) , der sikre tempoet tilpasses deltagerne. Ruten starter i Skagen og slutter i 

Frederikshavn med depoter undervejs. Tilmelding direkte her: https://www.sportstiming.dk/event/5338  

 

Tilmelding på https://www.facebook.com/FREDERIK.nu/ - se under begivenheder. 

Billetter sælges ”først til mølle” hos Intersport Frederikshavn i Søndergade  

og hos FREDERIK/ NORDJYSKE Medier i Tordenskjoldsgade 2. 

 
Vi glæder os til en hyggelig dag i ”motionens og sundhedens tegn” 
- hvor det primære fokus er at støtte det gode formål… 
 
 
 
 
Kasper Kristensen, indehaver Intersport Frederikshavn 
Dan Kobberup, handelschef, FREDERIK  
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