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Skolloppet 2023

Vad är Skolloppet?
Skolloppet är den största motions- och 
välgörenhetslopp för skolelever. Upp till 245 000 
skolelever från 924 skolor från Finland, Sverige, 
Norge och Danmark har deltagit i evenemanget. 
Loppet ordnas av Team Rynkeby stiftelsen och i 
Finland ordnas det i skolorna fredagen efter valborg, 
den 5.5.2023

Varför delta?
Genom att delta i Skolloppet gör eleverna gott för 
sig själva genom att röra på sig. De blir också en 
del av en stor nordisk gemenskap som är med och 
hjälper svårt sjuka barn över klassernas, skolornas och 
ländernas gränser.

Vem stöder vi?
I Finland samlar alla deltagande skolor pengar åt Aamu 
Suomen Lasten Syöpäsäätiö till förmån för barn som 
insjuknat i cancer. Aamu Säätiö stöder utvecklingen av 
barncancerforskningen och vården

Team Rynkebys insamlade medel är livsviktiga för Aamu 
Säätiö, vars målsättning är att möjliggöra den bästa 
och nyaste cancervården och ett friskt vuxenliv för alla 
finländska barn.

I Finland genomförs Skolloppet genom Aamu Säätiös 
medel anskaffningstillstånd: RA/2018/92. Tillståndet är i 
kraft 4.3.2018-3.3.2023 i hela Finland, förutom på Åland. 



SKOLLOPPET

Hur samlar man in pengar?
Innan loppet har eleverna möjlighet att skaffa 
mikrosponsorer av familjemedlemmar, släktingar, 
vänner och lokala företag som man ber skänka en 
viss summa per varv eller kilometer som den enskilda 
eleven springer under Skolloppet.
Alla sponsoravgifter betalas direkt till 
insamlingsändamålet, Aamu Säätiö, via en länken 
på Team Rynkebys hemsida senast 9.6.2023: www.
team-rynkeby.fi/koulujuoksu
Donationer kan även göras via MobilePay till numret 
86600.

Vad kostar det?
Att delta i skolloppet är gratis. Innan Skolloppet 
genomförs, levererar Team Rynkebys lag saft och 
armband som delas ut till deltagarna i loppet. 
Skolorna kan från vår hemsida ladda ner och skriva 
ut diplom till deltagarna, planscher till skolan, brev till 
föräldrarna och sponsorblanketterna.



Hur anmäler vi oss?
Ifall ni vill delta i Skolloppet, anmäl er skola senast 1.3.2023 på 
adressen:
www.team-rynkeby.fi/koulujuoksu

Har ni frågor?

Ta kontakt med oss!

Team Rynkeby Fonden
Lea M. C. Koivisto
Landechef/Country Manager Finland
+358 40 551 8159
lmck@team-rynkeby.com
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