
 

Motionsløb på Nr. Asmindrup Friskole 
 

På Nr. Asmindrup Friskole er bevægelse i hverdagen et vigtigt element, og løb og bevægelse indgår i den daglige 

undervisning. Hver skoledag starter eksempelvis med 20 minutters løb, leg eller bevægelse, hvor puls og humør 

kommer i vejret. 

Motionsløbet er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed på Nr. Asmindrup 

Friskole. Målet for i år er, at eleverne forbedrer sidste års resultat, hvor 155 elever 

tilsammen tilbagelagde 435 kilometer på 20 minutter. Det svarer til, at hver elev 

tilbagelagde 2,8 kilometer.  
 

Løbet afvikles onsdag d. 24. maj kl. 12.00 – 12.20. Forældre, venner og pårørende er 

meget velkomne til at hoppe i løbetøjet og deltage i årets løb. I er også meget 

velkomne til at komme og heppe samt hjælpe til med løbets afvikling.   
 

Det er igen muligt at købe kilometeraktier og støtteaktier. Køber man en kilometeraktie, aftaler man en pris pr. 

kilometer, som samtlige elever løber. Køber man en støtteaktie, betaler man et beløb, som man selv fastsætter. 
 

Pengene vil blive brugt til elevernes fælles lejrskole i september 2017. Vi vil derfor gerne opfordre jer til at købe en 

aktie samt hjælpe jeres barn med at sælge aktier til familie og venner. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Kilometeraktie: Der er aftalt en pris på ___________ kr. pr. km. som eleverne samlet løber, mellem 
 

Elev ________________________________________ Klasse: _______ 
 

Støtteaktie: Der er aftalt et beløb på ___________ kr. mellem Faktura ønskes:________ 
 

Elev ________________________________________  Klasse: _______ 
 

og aktie køber: (blokbogstaver)          Faktura ønskes:________ 

Navn ________________________________________ 
 

Adresse ________________________________________ 
 

Telefon ________________________________________ 
 

Mail ________________________________________ 
 

Underskrift ________________________________________ 
 

Såfremt alle elever deltager, forventer vi, at de løber omkring 400 kilometer F.eks.: 400 km x 0,5 kr. = 200 kr.  

De udfyldte Aktie-sedler bedes afleveret på skolekontoret senest onsdag d. 24. maj før løbets afvikling. 

Klip og gem snip til brug ved afregning efter løb.             

 
_____________________________ 
Aktie købers navn 
 

Afregner __________ kr. gange __________ km. = __________kr. 
 

Afregner en støtteaktie til ___________ kr. 
 

Pengene kan indbetales på konto 8411-2030300 eller via mobilepay: 23674645. Husk at angive elevens navn, klasse 

eget navn og efternavn. Støtteaktier kan også afregnes med elev/friskole når aftalens laves. 


