Årets roligaste skolaktivitet för elever i årskurs F-9
Välkommen till Klassjoggen den 21:e augusti 2019
ALLIANSLOPPET GRUNDADES 2007 OCH ÄR VÄRLDENS STÖRSTA
RULLSKIDSLOPP FÖR SKIDÄLSKARE.

Klassjoggen 2019. Klassjoggen kan bli en av årets roligaste aktiviteter där barn
träffar barn från andra skolor. Föräldrar och syskon är så klart välkomna att titta och
heja på. Eventet kommer att gå av stapeln vid Folketspark i Trollhättan. Samtliga
elever i årskurserna 4-9 är välkomna att delta. Eleverna i årskurs F-3 kommer att få
chansen att springa på respektive skola.

Häng på och kicka igång det nya läsåret tillsammans!
HUR?
Alla elever i årskurserna 4-9 kan vara med. Loppet är 2,4 km och startar vid Folkets
Park och vidare längs Strandgatan, Klaffbron, via Spikön och tillbaka till Folkets Park.
F-3 springer på respektive skola.

VAR?
Loppets start och mål är Folkets Park i Trollhättan

NÄR?
Aktiviteten går av stapeln den 21:e augusti 2019 Loppet startar:
kl 13:00-14:40. Samling nere på området 20 minuter innan respektive start. Årskurs
4 startar 13:00, åk 5 startar 13:20, åk 6 startar 13:40, åk 7 startar 14:00, åk 8 startar
14:20 och åk 9 startar 14:40.

Information
Eleverna kommer som vanligt till skolan den 21:e augusti. Dagen kommer alltså att
starta på skolan. Skolan ser till att barnen kommer ner till torget och åter till skolan
(kan variera beroende på vilken skola man går).
Målsättningen är att ett paket med tröjor kommer att skickas till respektive skola
den 14:de - 16:de augusti. Varje årskurs kommer att ha en egen färg. Det kommer
att skickas med två stycken ”lärar-tröjor” till respektive klass. Vårt mål är att varje
klass skall få ett paket men det kan variera något då informationen till oss sett lite
olika ut. Till några skolor kommer det en försändelse per årskurs och fördelning får
göras på skolan. Det kommer att finnas ett tält inne på Folkets Park ”Missing t-shirt”
där det kommer att finnas chans till att hitta en tröja som saknas eller ev. byta
storlek.
Busstider kommer att skickas till de skolor som det berör i ett separat mail senare.
Runt banan kommer det att finnas ca 100 funktionärer samt att det kommer att vara
en räddningsbåt placerad i kanalen.
Cyklar kommer att kunna parkeras på gräsytor kring Folkets Park.
Beskrivning av banan finns i bilaga 1.
Goodiebags till årskurs F-3 kommer att transporteras till respektive skola den 14:de 16:de augusti. Övriga deltagare får dessa efter genomfört lopp.
Sist men inte minst hoppas jag att vi kan göra detta till ett riktigt roligt event
tillsammans. Det är en utmaning med alla barnen och vi har försökt att tänka på
”allt” men det kommer säkert finnas utrymme för utveckling.
Vi ses den 21:de augusti, nu kör vi ;-)
//Magnus E
Vid eventuella frågor kontakta Magnus Eriksson 0722-309 636,
Läs även mer på Alliansloppet.se

Bilaga 1

Start och mål vid Folkets-park. Bansträckning runt kanalen via Strandgatan och
Spikön.

Bilaga 2

Start och målområde på Folketspark i Trollhättan

