
CYKELSPONSORLØB – 5. KLASSE 

   Kæmpe tak 
 

Vores sponsorcykelløb til fordel for vores tur til Sverige den 8-6, var en kæmpe stor succes 
og en rigtig god dag. 

Det var godt vejr i Hovborg den dag, ca. kl. 12.00 stoppede det med at regne, og det holdt 
tøvejr indtil, vi havde ryddet op, Vi var meget heldige, i Hejnsvig var der kraftigt regnvejr, 
mens vores løb var i gang. 

Vores børn cyklede alt det bedste de havde lært, de cyklede i alt 307 runder, på ruden der 
er 1070 m lang.  

Rent pengemæssigt, cyklede eleverne små 30.000 kr. ind.  

 

Så tusind tak til alle elevers sponsorer. 

Godt gået, børn. I har i hvert fald ydet jeres indsats. 

Dagen forløb rigtig godt og alle der var tilstede, hyggede sig.  

Men for at sådan en dag bare bliver perfekt kommer jo ikke af sig selv. 

Vi vil gerne i Sponsorcykelløbsgruppen sige mange tak til forældre og sponsorer, der har 
hjulpet til på dagen. Uden jer kunne det ikke forløbe så godt. 

Tak vore sponsorer til Amerikansk Lotteri og omgangssponsorer: 

Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. Osthers TræByg, Lindknud. Sydbank, Gørding. Din Kage 
v/Charlotte Van Kowen. Holmeå Tømrer, Hovborg. Augustin VVS,  Hovborg. Daglig Brugen 
Lindknud. Tyrstrup kro. Daglig Brugen Hovborg. Danomast, Hovborg. HAMA, Lindknud. 
Vesterberg Gårdbinderi, Lindknud. Salon Birthe, Hovborg. Schela Plast. Lindknud. Vittrup 
Maskinstation. Hovborg Fiske sø. Birgits glaskunst, Hovborg. Hår totten, Nyby. Es-teknik, 
Holdsted. Holdvarmen, Lindknud. Styro pack, Glejbjerg. Musik butikken, Vejen. Euro Air. KE 
Fibertek. Hyldelund Planteskole. Lindknud cykel og motion. Arovit. 

Tak til Martin Geiser for sponsorering af grillpølser. 

Tak til HKS Kloakservice for fejning af sti op til løbet. 

 

Og endelig skal lyde en stor tak til cykelkommentator, Annita  Jeppesen. 

Alt i alt havde alle en god dag og vi kan kun opfordre til at støtte op om 

fremtidige cykelløb der skulle blive afholdt i Holmeåskolen´s regi. 

Nu glæder vi os bare til at komme af sted i august måned……-  

Med venlig hilsen 

5. klasse – Holmeåskolen 


