
Blenstrup 
Stafetten 

Blenstrups foreninger samarbej-

der om at arrangere stafetten.  

VI SES! 

Eksempel på et tilmeldt hold m/ sponsorater 

3 familier m/ børn—i alt 12 deltagere 

Holdnavn: ’Walkers fra Blenneren’ 

Hold kaptajn: Asger Agern 

 

Sponsorater: 

Bedsteforældre: 100 kr. pr barn for at deltage 

Arbejdsplads: 10 kr/runde for medarbejderen 

De voksne på holdet: 5 kr. per familiemedlem i egen familie/runde 

Holdkaptajnen er ansvarlig for overførsel af sponsorpengene efter 

løbet. 

Blenstrup 
Stafetten 

Tilmelding af hold senest d. 15. august 2021  

på https://blenstrup.nemtilmeld.dk/   

D. 21. august 2021        

kl. 12.00-24.00 

Ca. 1,2 km 

https://blenstrup.nemtilmeld.dk/67/


Blenstrup     Stafetten
 

Kom og vær med til Blenstrup Stafetten, så vi igen kan møde hinanden på kryds og tværs på en tryg måde efter en lang Corona

Vi går/løber for fællesskabet og for at samle penge ind til at give et løft til Valhalla, hele Blenstrup og omegns legeplads.

 

Lørdag d. 21. August fra klokken 12.00-

Tilmelding af hold
Tilmeld et hold på 4-100 personer. ALLE kan deltage! 

Hold kan fx være skoleklasser, foreningshold, familier, arbejdspladser, nabolag, børnehavegrupper, bylaug, dagplejere, senior

at finde et hold, så kan du skrive til blenstruplokalraad@gmail.com. Hvert hold finder en eller flere sponsorer og vælger en holdkaptajn, som sørger for tilmelding. 

Deadline for tilmelding af hold er d. 15. august på 

Sponsorater
Hvert hold skaffer egne sponsoraftaler, og skiftes til at gå/løbe godt 1 km lang rute rundt om sportspladsen i Blenstrup. Man

hold, da målet er at dyrke fællesskabet og samle ind til udvikling af byen! Man bestemmer selv hvor mange runder man går/løbe

rerne, hvor meget de vil betale for hver runde eller for deltagelse i løbet . Holdene har 12 timer til at gennemføre så mange

til det hold, som gennemfører ruten flest gange & det hold, som optjener flest sponsorkroner.

Forplejning
Deltagerne kan medbringe mad eller bestille aftensmad hos Blenstruphallens cafe via dette 

sodavand og fadøl fra en bod til rimelige priser. Overskuddet går ubeskåret til forbedring af udeområdet ved Valhalla.

Ophold på pladsen
Du kan tilmelde en plads til dit hold langs ruten, hvor det er muligt at tage stole, lille pavillon mm med. Oprydning hjælper

Unge Camp
På den øverste sportsplads vil det være muligt at slå telt op og overnatte for de unge. Forældre er velkomne til at sove samm

Alkohol på Unge Camp er ikke tilladt. Pladsen skal være ryddet d. 22. august kl. 12.00. Tilmelding og nærmere info sendes ud 

Blenstrup     Stafetten 
 

Kom og vær med til Blenstrup Stafetten, så vi igen kan møde hinanden på kryds og tværs på en tryg måde efter en lang Corona-pause! 

Vi går/løber for fællesskabet og for at samle penge ind til at give et løft til Valhalla, hele Blenstrup og omegns legeplads.  

 

Lørdag d. 21. August fra klokken 12.00-24.00 på sportspladsen i Blenstrup 

Tilmelding af hold 
100 personer. ALLE kan deltage!  

Hold kan fx være skoleklasser, foreningshold, familier, arbejdspladser, nabolag, børnehavegrupper, bylaug, dagplejere, seniorfællesskaber m.fl. Vil du gerne have hjælp til 

. Hvert hold finder en eller flere sponsorer og vælger en holdkaptajn, som sørger for tilmelding.  

Deadline for tilmelding af hold er d. 15. august på https://blenstrup.nemtilmeld.dk/.  

Sponsorater 
Hvert hold skaffer egne sponsoraftaler, og skiftes til at gå/løbe godt 1 km lang rute rundt om sportspladsen i Blenstrup. Man kan sagtens være flere på banen fra samme 

hold, da målet er at dyrke fællesskabet og samle ind til udvikling af byen! Man bestemmer selv hvor mange runder man går/løber. På forhånd skal der aftales med sponso-

rerne, hvor meget de vil betale for hver runde eller for deltagelse i løbet . Holdene har 12 timer til at gennemføre så mange omgange på ruten som muligt. Der er præmier 

til det hold, som gennemfører ruten flest gange & det hold, som optjener flest sponsorkroner. 

Forplejning 
Deltagerne kan medbringe mad eller bestille aftensmad hos Blenstruphallens cafe via dette link. senest d. 18/8.  Drikkevarer SKAL købes på pladsen. Der kan købes vand, 

sodavand og fadøl fra en bod til rimelige priser. Overskuddet går ubeskåret til forbedring af udeområdet ved Valhalla. 

Ophold på pladsen 
Du kan tilmelde en plads til dit hold langs ruten, hvor det er muligt at tage stole, lille pavillon mm med. Oprydning hjælper vi hinanden med. 

Unge Camp 

På den øverste sportsplads vil det være muligt at slå telt op og overnatte for de unge. Forældre er velkomne til at sove sammen med de unge.  

Alkohol på Unge Camp er ikke tilladt. Pladsen skal være ryddet d. 22. august kl. 12.00. Tilmelding og nærmere info sendes ud særskilt.  
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