Til hjemmet

INFORMASJON OM STÅLEJOGGEN 2014
Årets STÅLEJOGG blir i år også arrangert sammen med Brønnøysund Videregående
skole, BVS. Det vil si med ca. 1000 deltakere! STÅLEjoggen har lange tradisjoner på
BBU, men nå er arrangementet knyttet til Landslaget for fysisk fostring i skolen
”Skolejoggen”.
Over hele Norge jogger og løper, lunter og går skoleelever i solidaritet med barn som
har det vanskeligere enn våre privilegerte skolebarn.
Ved vår skole arrangerer vi STÅLEjoggen i år: onsdag 1. oktober kl.11.30.
Felles oppvarming og start-mål er ved idrettshallen. Det er en egen løype for
småskoletrinnet med start -mål ved gressmatta/lengdegropa.
Det skal være gøy å være med på Skolejoggen! Her skal man ikke prestere noe
annet enn å komme rundt løypa en gang, eller to eller flere for 1.-4.klasse! Løypa
elevene skal gå, eller løpe er på ca.7,4km. Turen går utover lilleklubben/ Hovøya
rundt flyplassen, via Breivika, Svarthopen og tilbake til idrettshallen.
Elevene i 1.-4.klasse gjennomfører Stålejoggen i lysløypa.
Det vil være drikkestasjon i løypa og ved målområdet.
Deltakere må kle seg etter været og være forberedt på vått og litt bløtt underlag.
Det vil bli startnummer og tidtaking for alle elever og personalet som deltar.
Skoledagen avsluttes ved registrering/målgang.
Det er SOS-barnebyer som mottar vår støtte til sitt fantastiske arbeid for verdens
millioner av foreldreløse barn. STÅLEjoggen 2014 er med på å finansiere en ny
SOS-barneby i Mwanza i Tanzania. Mer enn 3 millioner barn er foreldreløse i
Tanzania, så behovet for et nytt omsorgstilbud for barna er stort.
Støtt SOS-barnebyers arbeid i Tanzania ved å la ditt barn ha med seg en frivillig
«Jogge-20’er» (eller to) til årets aksjon. Les mer om Skolejoggen på
www.skolejoggen.no

Noen spørsmål? Kontakt din kontaktlærer, eller Frank mob. 99 55 09 79, eller
Berit mob. 91 62 11 44.

Bli med og løp for andre barn!

