
Team Rynkeby - God Morgon Skolloppet är Nordens 
största motions- och välgörenhetslopp för skolelever, 
där elever från hela Norden springer till förmån för 
barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige går alla 
insamlade pengar till Barnhjärnfonden, där insam-
lingen bidrar till att finansiera livsviktig forskning  
om barnhjärnan.

Skolloppet organiseras av Team Rynkeby-Fonden  
och att delta i loppet är gratis. Efter loppet lämnar
klassföreståndaren ut diplom från Barnhjärnfonden 
till alla elever. 

Elever som deltar i Skolloppet kan välja att ingå i ett 
mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala fö-
retag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per 
varv eller kilometer som den enskilda eleven spring-
er i samband med Skolloppet. Mikrosponsringen no-
teras på den sponsorsedel som skickas ut till elev-
erna. Efter loppet räknar eleven samman beloppet 
som går till insamlingen och informerar sponsorn/
sponsorerna som betalar in detta via skolans unika 
Swish-QR-kod, som finns på den sponsorsedel som 
eleverna får hem. Man kan använda skolans unika 
swishnummer eller betala in på elektronisk väg på 
www.team-rynkeby.se/skolloppet. 

Senast den 26 maj ska alla sponsorbidrag ha satts in 
på Team Rynkeby Fondens konto för att räknas med i 
skolans samlade donation till Barnhjärnfonden 2021. 
Vi vill vara extra tydliga med att fokus inte ligger på 
insamling, utan på att vara med och sprida hopp för 
alla som kämpar med psykisk ohälsa, funktions-
nedsättningar eller hjärnskador, och det viktiga är 
deltagandet.

Genom att delta i loppet motiverar vi eleverna att 
röra på sig samtidigt som vi lyfter frågan och kun-
skapen om psykisk ohälsa hos barn och unga.

Med anledning av Covid-19 vidtas följ-
ande åtgärder för att minska spridning:
•  Loppet hålls utomhus

•  Aktiviteten utförs i mindre grupper

•  Aktiviteten genomförs under hela dagen,  
alternativt under flera dagar, t.ex. under 
ordinarie  idrottslektion.

•  Avstånd hålls under loppet

Tänk på att: 
•  Tvätta händerna ofta

•  Hosta och nys i armvecket

•  Stanna hemma vid minsta symptom

Med vänlig hälsning.

Skolans personal

BARN SPRINGER 
FÖR BARN

TEAM RYNKEBY – GOD MORGON 
SKOLLOPPET 

som är Nordens största välgörenhetslopp för skolelever

Fredag den 7 maj 2021 deltar vi i
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BARN SPRINGER 
FÖR BARN

SPONSORSEDEL
Stöd skolans insamling till Barnhjärnfonden via Swish

För ........................................................................

Sponsorns namn

Senast den 25:e maj 2021 ska alla sponsorbidrag ha satts in på Team Rynkeby 
Fondens konto för att räknas med i skolans samlade donation till Barnhjärn-
fonden. I samband med TR-GM Skolloppet får varje skola en unik Swish-QR-
kod, som du hittar i detta dokument. Man kan även använda det lokala lagets 
Swishnummer. Skolan ska alltså inte hantera kontanter, inbetalningar med 
mera. Enkelt, snabbt och säkert. 

Man kan även betala in på elektronisk väg på www.team-rynkeby.se/ 
skolloppet/ge-ditt-bidrag Därefter lämnar klassföreståndaren ut ett  
diplom och stödarmband till alla elever som deltagit i loppet.

Telefonnummer Antal km / varv

Sammanlagt belopp:

Sponsorsumma
Har sponsrat  
per km / varv

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK SEK

SEK
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