
Kære børn og forældre

Vi er med, når Team Rynkeby Børneløbet afvikles på skoler og institutioner i hele landet fredag den 31. 
marts 2023 – fredag før påskeferien.

Det betyder, at alle børn skal pakke sportstøj og løbesko og være med til at løbe til fordel for 
Børnelungefonden, og deres livsvigtige arbejde for børn med alvorlige lungesygdomme.

Med til at skabe håb
Flere end 100.000 danske børn lider af en lungesygdom, og for mere end 1.000 børn er det livstruende. 
Børnene kan ikke leve et normalt liv. De har ofte problemer med at trække vejret, hyppigt fravær i skolen 
og uforudsigelige hverdage med indlæggelser og behandlinger. Med Team Rynkeby er I med til at skabe 
håb.

Mulighed for at indgå mikrosponsorater
Inden løbet har alle børn mulighed for at indgå mikrosponsorater til fordel for Børnelungefonden med 
familie, venner og lokale erhvervsdrivende. Alle kan give et beløb per omgang eller kilometer, den 
enkelte elev løber i forbindelse med Team Rynkeby Børneløbet. Det er naturligvis også muligt blot at 
give et fast beløb.

Sådan håndteres sponsoraterne
Mikrosponsoraterne noteres på den udleverede sponsorseddel, og efter løbet regnes der ud, hvor meget 
de enkelte sponsorer skal bidrage med til indsamlingen. 

Pengene indbetales via MobilePay-nummer som findes på 
www.team-rynkeby.dk/skoleloebet/sponsor senest den 21. maj 2023.

Hvis du ønsker skattefradrag for din donation via MobilePay, kan du registrere den her: 
www.team-rynkeby.dk/skoleloebet/skattefradrag

Vigtigt!
Team Rynkeby Børneløbet er gratis at deltage i for skolen og eleverne, da det handler om at sætte fokus 
på Børnelungefonden og hjælpe børn med lungesygdomme. Ved at deltage i Børneløbet er eleverne 
med at til skabe uvurderlig opmærksomhed om deres lungesyge kammerater og vigtigheden af egen 
lungesundhed – og alle bidrag tæller.

Læs mere om Team Rynkeby Børneløbet på www.team-rynkeby.dk/skoleloebet
Læs mere om Børnelungefonden på www.børnelungefonden.dk 

Vi er med til

TEAM RYNKEBY BØRNELØBET
Fredag d. 31. marts 2023
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