Venskabsløbet

– blandt andet til fordel for lokalforeningerne
Kære lokalforening
Red Barnet og mobilselskabet Call me – Tal Ordentligt har i samarbejde udviklet Venskabsløbet
til alle landets grundskoler.
Venskabsløbet er et velgørenhedsløb – og som Red Barnets lokalforening kan I få del i de penge, der
samles ind, så I får mulighed for at styrke den fantastiske indsats, I allerede gør.
LØB LÆNGE – HJÆLP MERE
Venskabsløbet går ud på, at eleverne skaffer private sponsorer, der bidrager med et beløb pr. runde, den enkelte
elev løber. En runde kan være på 500-1.000 meter – det er op til den enkelte skole. Jo flere runder eleven løber
– desto flere penge bliver der samlet ind. Sponsorer kan både være private, fx forældre, bedsteforældre, tanter og
naboer, og lokale virksomheder, der ønsker at give et bidrag.
Løbet er oplagt at afvikle på skolernes motionsdag fredag i uge 41 – men kan også foregå på andre tidspunkter af
skoleåret.
TIL FORDEL FOR DE DÅRLIGST STILLEDE BØRN
Pengene, som eleverne løber ind via Venskabsløbet, går til Red Barnets arbejde for at redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.
Som lokalforening har I mulighed for at modtage 25 procent af en skoles indsamlede beløb.
Det kræver blot:
1. At I kontakter en eller flere skoler (alt efter hvor meget I overkommer) i lokalområdet og gør dem opmærksomme
på muligheden for at arrangere Venskabsløbet. Brug gerne dokumentet ’Hvervebrev til skoler’.
2. At I holder et oplæg inden løbsdagen om Red Barnets arbejde og jeres indsats lokalt, hvad I gør, og hvilken forskel
det betyder. Brug gerne dokumentet ’Præsentation af Red Barnet’.
3. At I stiller op på løbsdagen og hjælper til på ruten som vejviser og hepper.
4. At I møder op på skolen, når det endelige indsamlingsresultat er opgjort, for at sige officielt tak for indsatsen og
beløbet. Når skolen tilmelder sig, vil den få tilsendt en plakat, som I som lokalforening ved seancen kan skrive
beløbet på. Plakaten bliver hængt op på skolen.
Derudover opfordrer vi til, at I bruger jeres netværk af lokale virksomheder og spørger dem, om de vil
være sponsorer til Venskabsløbet. Brug gerne “Hvervebrev til virksomheder”.
På venskabsloebet.redbarnet.dk kan I finde de deltagende skolers indsamlingssider.
Læs mere på redbarnet.dk/venskabsløbet
Yderligere information fås hos skoletjenesten@redbarnet.dk.
Venlig hilsen
Red Barnet og Call me – Tal Ordentligt

