
Solidaritetsløp 2023 
 

Fredag 17. februar er det tida for årets solidaritetsløp, til inntekt for våre syv skoler i Cape 

Town. Runda er, som før, på 928 meter. Start og mål er i skolegården. Løypa går gjennom 

St. Olavsvei, Kongsgård Allé, sykkelsti langs hallene og inn i skolegården bak Verkstedet. 

Løypa blir tydelig merket. Vi går klassevis (to runder) med kontaktlærer mellom klassene, så 

vi holder klassene samlet for show og konkurranse på dansestripa. Du blir med på å samle 

kilometer, tid og penger. Arrangementet blir både fotografert og filmet, og vises på skolen 

under premieutdeling senere. Håper du blir med ☺ 

 

Samle kilometer. For å komme oss helt ned må vi jo gå runda minst 10 248 ganger. 

Samle tid. Det tar 13 timer å fly herfra og helt ned. 

Samle penger. I år blir det kun to obligatoriske runder pr. klasse. Se om du kan få noen til å 

sponse hver runde med minimum kr. 25,- Flere personer kan selvfølgelig sponse samme 

runde! Ta med pengene på skolen innen fredag 17.februar eller Vipps (se baksiden av 

arket). Husk å merke innbetalingen med elev og klasse! 

 

Premiering? 

Ja, det blir enkle, men deilige premier. Beste klasse, beste kostyme, på ski, halv runde på 

hendene, best in show over målstreken osv.   

 

Klassepremie + Dansestripe 

Finn på noe gøy med deres klasse. Hold det hemmelig til selve dagen. Eks: likt kostyme, 

felles bevegelser/ heiarop, hinke ei halv runde, gå på sykt lange ski.  

På skolens kortvegg mot Verkstedet er det rigget ei dansestripe. En jury vil kåre mange 

vinnere her. Lag gjerne en dans til afrikanske rytmer! Samle poeng til klassen. Klassen 

velger en låt, og lager en dans/opptreden, som gjennomføres de 60 første sekundene av 

låta. Dere får to sjanser til å imponere juryen på dansestripa. Kontaktlærere melder inn låt til 

Bjarne 😊 

 

Når skal du gå rundene?  

12.00: Flaggheising i friminuttet. 

12.15: 8.trinn starter først. 8A stiller opp øverst i skolegården ved porten til St.Olavsvei, 

deretter 8B, osv. 9.trinn følger på i samme rekkefølge, deretter 10.trinn. Når alle klassene 

har fullført to runder + dansestripe x2, er det frivillig om du vil ta flere runder.  

10.trinn utfordres til løpekonkurranse etter paraden. Egen gutte -og jenteklasse. Påmelding 

til kontaktlærerne innen torsdag 16.02. Vinner i hver klasse får et par Mizuno joggesko i 

valgfri størrelse. Løp for Cape Town! 😊 
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Påmelding 

 

--------- klipp-----------------------klipp-------------------------------------klipp------------------------------- 

 

Jeg_______________________________ i klasse ______ skal gå to runder. 

 

Jeg har fått sponset rundene og betaler inn kr. ________________ 

 

 

 

 

 


