Børn løber
for børn
Deltag i Team Rynkeby
Børneløbet 2022
Fredag den 8. april
Tilmeld jer gratis senest den
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Team Rynkeby Børneløbet 2022
Hvad er Team Rynkeby Børneløbet

klasser, stuer, hold, skoler, institutioner

alderen, og børns lunger kræver derfor

Hvordan indsamles der penge?

også indbetales på team-rynkeby.dk/støt

”Børn løber for børn”?

og landegrænser er med til at gøre en

en særlig opmærksomhed og beskyttel-

Inden løbet har eleverne mulighed for

(alle sponsorater er fradragsberettigede).

Team Rynkeby Børneløbet er en del af

mærkbar forskel for børn med kritiske

se. Lungesygdomme rammer tusindvis

at indgå mikrosponsorater med familie,

Nordens største motions- og velgøren-

sygdomme.

af børn, og diagnoserne er forskellige, og

venner og lokale erhvervsdrivende, der

Kan vi bruge Team Rynkeby Børneløbet

Hvad koster det?

det er ikke alle sygdomme, der er lette

opfordres til at give et beskedent beløb

i dagligdagen?

Det er gratis at deltage i
Team Rynkeby Børneløbet.

hedsløb for børn. I 2021 deltog ikke
mindre end 42.500 børn fordelt på 171

Hvem støtter vi?

at behandle. Alle indsamlede midler fra

per omgang eller kilometer, det enkelte

I samarbejde med Børnelungefonden har

skoler og institutioner i Danmark.

I Danmark samler alle de deltagende

Team Rynkeby Børneløbet

barn løber i forbindelse med Team

Team Rynkeby Fonden udviklet et mindre

institutioner penge ind til Børnelunge-

”Børn løber for børn” går derfor til

Rynkeby Børneløbet, det er ligeledes

undervisningsforløb (til ca. 45 minutter),

Løbet organiseres af Team Rynkeby

fonden. Alle indsamlede midler går til

Børnelungefonden. Eleverne får udleve-

muligt at støtte med et fast sponsorat,

som har til formål at fortælle børnene

Fonden og afvikles fredagen før påske-

Børnelungefonden og skal være med til

ret diplomer og kan gå på påskeferie

som ikke er afhængig af antallet af om-

om betydningen af raske lunger.

ferien (den 8. april 2022) på skoler/insti-

at finansiere livsvigtig forskning i kritiske

velvidende, at de har været med til at

gange det enkelte barn løber.

tutioner i Danmark, og skoler i Sverige,

lungesygdomme hos børn. De danske

gøre en stor forskel for de lungesyge

Norge og Finland.

børnelunger lider og bliver ofte overset i

børn.

både hospitalsvæsen og forskning.
Hvorfor skal vi deltage?

Se undervisningsmaterialet her:
Alle sponsorbidrag indbetales direkte

www.team-rynkeby.dk/undervisningsma-

på et unikt MobilePay-nummer, som

terialer.

institutionerne får stillet til rådighed af

Ved at deltage i Team Rynkeby Børne-

Der mangler viden om lungesygdomme,

Team Rynkeby Fonden. Institutionen skal

løbet gør børnene ikke alene noget godt

om behandlinger, samt om langsigtet

altså ikke selv gøre noget i forhold til at

for dem selv. De bliver også en del af et

forebyggelse og diagnosticering. Lunger-

indsamle pengene. Sponsorbidrag kan

stort, nordisk fællesskab, der på tværs af

ne er først færdigudviklede i 25-års

Hvem deltager?
Du kan se, om der er andre skoler/institutioner
i lokalområdet, som allerede er tilmeldt
Team Rynkeby Børneløbet på
http://www.team-rynkeby.dk/tilmeldløb
Hvordan tilmelder vi os?
Hvis I har lyst til at deltage i Team Rynkeby
Børneløbet, så skal I tilmelde jer senest 22.
februar 2022 på:
http://www.team-rynkeby.dk/tilmeldløb

Har du yderligere spørgsmål?
Så tøv ikke med kontakte os:

eller:
Sune Gren
Team Rynkeby Fonden
Tlf.: +45 4091 9533
sgr@team-rynkeby.com

www.team-rynkeby.dk/skoleløbet

