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- Sundhed flytter bjerge

Team Barneleg arrangerer gadeløb for cykelryttere

Lørdag den 13. august kl. 14.00

Inden rytterne passerer start, vil vi gerne have dem til at cykle ruten stille og
roligt, sammen med en masse børn (4., 5. og 6. klasser) fra Svendborg Kommune.
Hele arrangementet går ud på at samle penge ind til børn, der er indlagt på H.C.
Andersen børnehospitalet under OUH. Det vil derfor være fantastisk, hvis rigtig
mange børn vil være med til at hjælpe.
Vil du være med til at hjælpe, og må du for dine forældre, så send os en mail.
Du får en t-shirt som vi gerne vil have, at du har på, når vi cykler.
Du skal medbringe din egen cykel og cykelhjelm.
Vi mødes foran biografen 13.45.
Når du tilmelder dig, så husk at skrive e-mailadresse eller mobil nr. så vi kan få
fat i dig, hvis der skulle komme ændringer i programmet.
Tilmelding skal ske til: lisaknudsen1976@gmail.com

Vi håber at se rigtig mange glade børn.

PS: sidste frist for tilmelding er: 1.8.2011

VIP-rytterne er Rolf Sørensen,
Bo Hamburger, Jakob Fuglsang,
Rasmus Guldhammer, Kasper
Jebjerg, Michael Tronborg,
Christian Jersild Jensen, Alex
Rasmussen, Brian Holm, Michael
Mørkøv, Martin Mortensen,
Allan Johansen, Thomas Guldhammer, Rasmus Jersild Jensen,
Jens Veggerby Julie Leth og
Matti Breschel.
Andre deltagere er Henrik
Byager, Dennis Ritter, Paw
Henriksen, Lisa Lents bla.

VIL DU STØTTE OS:
Beløb kan indbetales på følgende
kontonr. 0862 0001204211 og
overskuddet går ubeskåret til
H.C. Andersen Børnehospital i
Odense.
KONTAKT:
www.teambarneleg.dk og
tim@teambarneleg.dk

TEGNESTUEN1.DK

Vil du være med
til at hjælpe
de syge børn???

FAKTA:
Team Barneleg er stiftet i 2010
og består af lokale amatørryttere.
VIP-ryttere inviteres med til
sponsorarrangementerne for at
give opmærksomhed og Team
Barneleg har fra begyndelsen
ikke haft svært ved at overtale
de professionelle ryttere til at
lægge kræfterne i for det gode
formål.

