
SILKEBORGLØBET
SKOLEKLASSE-SKOLEKLASSE-  

konkurrencekonkurrence
LØRDAG DEN 10. MAJ

Stjerneløb med start og mål på Silkeborg Stadion

5,45,4  kmkm    11,611,6  km  km  17 km
alle med fælles start kl. 14.00

2,5 km2,5 km
Børneløb med  start kl. 13.00 (max 12 år)

Tilmelding online på 
www.silkeborgloebet.dk

Deltag i konkurrence med andre 
skoleklasser om, hvem der stiller med 

flest elever til Silkeborgløbet 2014.

  HUSK det er LØRDAG i årHUSK det er LØRDAG i år  
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FAQ
Spørgsmål Svar
Hvem kan deltage ? Alle skoleklasser og efterskole klasser op til og med 10 

kl.
Hvilke distancer kan jeg deltage i ? Alle distancer. 
Hvem er vinder af konkurrencen ? Den Klasse der stiller med flest deltagere samlet på alle 

distancer.
Hvis der er to eller flere klasser der har ens deltagerantal 
trækkes der lod blandt disse klasser om præmien.

Hvordan melder jeg mig til som en 
klasse ?

Under klub tilmelding skrives skolenavn og klasse 
nummer.
Eks : Vestre 6A
Husk at aftale i klassen at i skriver det sammen så nemt 
kan tælle antallet

Præmie 2.000,00 Dkr
Præmie modtager Præmien er til den skoleklasse der har flest deltagere. 

Præmien er til klasse kassen.
Udnyttelse af præmie Beløbet er ikke øremærket noget bestemt fra 

Silkeborgløbets side.
Hvornår slutter tilmelding til 
skolekonkurrencen ?

Skole konkurrencen slutter torsdag aften d. 8/5 - 2014 kl. 
23.59.
Eftertilmeldte tæller ikke med i denne konkurrence.

Præmie overrækkelse Præmien overrækkes under voksenløbet.
Ca 14.15.

Tilmelding online. www.sportstiming.dk 
Betaling online

Tilmelding liste. I kan tilmelde en hel klasse ved at sende en e-mail til :
silkeborgloebet@gmail.com 
Vi sender så et EXCEL regneark i udfylder med alle 
deltageres oplysninger og returnere inden d. 7/5 – 2014 
kl. 16.00
Betaling via netbank overførsel. Kontonummer fremgår 
af EXCEL regneark.

Yderligere oplysninger. www.silkeborgloebet.dk
silkeborgloebet@gmail.com 
www.smt-silkeborg.dk 

Information folder. Er klar i starten af 2014
Online download fra www.silkeborgloebet.dk

Facebook gruppe
Facebook begivenhed

https://www.facebook.com/#!/groups/168596139956233/ 
Kommer i Januar

Sponsor for Skoleklasse 
konkurrence.
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