
Alle kan være med: 

 Man skal bare kunne 

gennemføre en omgang 

(400 meter på stadion). 

 

SAK77 SLÅR TRE FLUER MED ÉT SMÆK OG INVITERER TIL… 

Kombineret 
sponsorløb, pokalfest 
og indvielsesfest 

 
PÅ SILKEBORG ATLETIKSTADION LØRDAG DEN 30. APRIL KL. 13.00-16.00 

 
Kort fortalt handler det om, at vi har en masse pokaler og en masse diplomer vi skal have afleveret til 
klubbens aktive. Samtidig holder SAK77 for første gang nogensinde sponsorløb for hele familien, og 
samtidig skal vi have indviet de nye, flotte omklædningsbygninger på Silkeborg Atletikstadion. 

 
PROGRAM FOR ATLETIKFESTEN: 
 13.00:  Indskrivning til sponsorløb starter. Udlevering af startnummer. 
14.00:  Sponsorløbet starter -  
15.00:  Sponsorløbet slutter 
15.10:  Pokalfesten starter: Pokaler for Årets præstation, Årets fund over og under 18 år,  

Årets SAK77-medlem uddeles. DAF-nåle og årsdiplomer til alle ungdomsmedlemmer. 
16.00:  Atletikfesten slutter 
 
LIDT OM SPONSORLØBET Løbet er et holdløb, hvor alle hold skal gennemføre så mange omgange som 
muligt på 60 minutter. Et hold kan bestå af så mange deltagere man vil – minimum én person, naturligvis – 
og vi håber at se alle klubbens medlemmer og deres forældre, venner og bekendte. Man må gå, spadsere 
eller løb alt efter form og behag. 
Hvert hold stiller med sine egne sponsorer, der betaler et beløb per omgang holdet løber. Når løbet er slut, 
gør vi op, hvor mange penge der er løbet ind. Ideer til sponsorer: Din familie, den lokale købmand, venner 
og bekendte, virksomheder og forretninger. Klubben har et meget stort ønske om, at alle bakker op om 
dette arrangement. Tilmelding til sponsorløbet sker på løbsdagen mellem kl. 13.00 og 14.00 på stadion. 
Holdene afleverer deres sponsorseddel og får udleveret et startnummer. Der er præmier til det hold, der 
indløber flest penge i sponsorløbet. 
 
Mere info kan fås hos Morten Blumensaat 29 65 49 90,  

Erik Thestrup 51 36 33 96 eller Ole Gadegaard 61 39 12 32 
 

 

 

På gensyn på stadion 

Morten Blumensaat, formand for SAK77 


