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FOR ALLE DAGSINTITUTIONER I VIBORG KOMMUNE



Søndersøløbets Børneløb
Det er en fornøjelse at kunne invitere alle jer dagsinstitutioner i Viborg 
Kommune til at deltage i Søndersøløbets børneløb 2020.

Hvem kan deltage?
Alle dagsinstitutioner i Viborg Kommune.

Rute
Løbet er ca. 1,5 km. og man må gerne løbe distancen flere gange. 

Deltagerpris
Det er GRATIS at deltage i Søndersøløbets børneløb.

I får
• Forfriskninger og frugt ved målstregen
• Opvarmning og underholdning
• Et børneområde med plads til leg, underholdning, musik mm. 
 (På græsplænen foran Vestdansk center for Rygmarvsskader)

Tilmelding
Skal ske senest den 3. maj 2020 til maiken@viborgidraetsraad.dk eller på 
tlf. 8662 5533. Oplys antal af både børn og voksne. 



Praktisk
• Medbring madpakker og find jeres plads i børneområdet
• Der vil være hjælpere rundt på ruten til at guide børnene i rigtige retning
• Kl. 10.30 starter skolestafetten med elever fra 5. til 10. klasse 
• Kl. 10.35 starter skoleløbet med elever fra 0. til 4. klasse
• Man er velkommen til at blive og heppe og lege i børneområdet
• Arrangementet slutter kl. 12.15

Skulle du have spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her i folderen,  
er du velkommen til at kontakte:

Viborg Idrætsråd 
Maiken Nyberg Nielsen

8662 5533 / 2262 4730

Maiken@viborgidraetsraad.dk

Med venlig hilsen
Viborg Atletik og Motion

Viborg Idrætsråd

Årets
børneløb i

Viborg



Start og mål 
er samme sted

Start og mål 
er samme sted

Børneområde 
med 

Musik, leg 
& sjov

Mad
Husk madpakker. Der er 

frugt og vand.

Start og mål 
samme sted 

Program
Kl. 9.00 Opvarmning

Kl. 09.15 Løb

Kl.  09.45 Forfriskninger og frugt

Kl.    10.00 Underholding 
 (På græsplænen for Vestdansk center for Rygmarvsskade)


