IMB’S STORE SPONSORLØB D. 13 NOVEMBER
Sponsorløb til indsamling til kollegierenoveringen GUIDE
Koncept:
Børkop Højskole har siden 2019 renoveret det gamle kollegie. I 2019 blev kollegiets 1. halvdel renoveret og i 20202021 er den anden halvdel blevet færdig. Projektet har haft et budget på 12 mio. kroner. Med lån fra Indre Mission
og mange andre gode gaver er det lykkedes næsten at skaffe alle pengene – men vi mangler 1 mio. før vi er i mål.
Derfor ønsker vi nu at gøre en sidste, store indsats og vil bede jer om hjælp. Vi planlægger at afholde et stort
sponsorløb der i midt november skal afholdes i hele landet, hvor vi forhåbentlig kan indsamle de sidste penge.
Vi ønsker at give unge Jesus på hjerte – vil i bruge jeres til at løbe for os?

Praktisk:
Lørdag d. 13. november kl. 14.00 afholder Børkop Højskoles nuværende elever et sponsorløb, og vi vil gerne invitere
jer til at gøre det samme. Passer det bedre et andet klokkeslæt, eller om søndagen kan I fint rykke det.
Løbet kan afholdes på mange måder. Vi opfordrer jer til at skabe de rammer som giver mening for jer. Der er jo
mange muligheder – løb, cykling, gang, rulleskøjter, hinkning eller hvad I nu kan finde på. Vi vil dog gøre jer
opmærksom på, at hvis I cykler skal I have polititilladelse medmindre det foregår på en lukket bane. Vi vil opfordre
jer til at planlægge en rute på max. 1 km.
Vi har planlagt så meget vi kan, og ønsker at hjælpe jer så meget som muligt med afholdelsen af dette løb. Både i
forberedelserne, afholdelsen og det efterfølgende arbejde.
Det gør vi på følgende måder:
Inden løbet:
Vi har lavet oversigter og lister til brug når I skal finde jeres sponsorere. Dette indeholder: Sponsorsedler, udkast til
program for dagen og flyers til reklame og information til de enkelte løbere. Sponsorløbet er vores projekt og ide og
derfor vil vi gerne hjælpe og stå til rådighed med hjælp så meget vi kan.
Derudover vil vi gerne forsyne jer med drikkedunke til jeres løbere som en gave, som kan bruges til løbet. Dem
sender vi til jer sammen med sponsorsedlerne.
Efter løbet:
Efter løbet står vi til rådighed for at hjælpe jer med at danne overblik over, hvor mange penge I har samlet ind.
Det vi derfor beder jer om er:
Inden løbet:
At finde en tovholder, som har ansvar for afholdelsen.

Tovholderen har ansvar for at finde en rute og videregive praktiske informationer til deltagere og sponsorer.
Herunder at uddele sponsorsedler. Derudover vil vi gerne lægge op til at I kan få en hyggelig dag, der er med til også
at styrke jeres fællesskab. Derfor kan I overveje, om I vil mødes til kaffe eller andet samvær efterfølgende.
Selve afholdelsen af løbet:
At få stablet et arrangement på benene, hvor I mødes og løber/cykler/går, eller hvordan det nu giver bedst mening
for jer. I vores programudkast lægger vi op til at det bliver en times tid lørdag d. 13. november kl. 14:00.
Overvej hvordan I tæller runder. Altså hvorvidt det er deltagerne selv, eller om de skal have hjælpere til det.
Efter løbet:
Efter løbet er det den enkelte deltagers ansvar at få indsamlet pengene. Vi opfordrer til at sende MobilePay
anmodninger til sine sponsorer, og så videresende det samlede beløb med de informationer, som står på
sponsorsedlerne. Hvis man ønsker hjælp til at udregne, hvor meget de enkelte skylder, kan man downloade en
skabelon fra Excel på vores hjemmeside (se under sponsorløb), som gør det nemt. Pengene skal sendes senest d.
19-11-2021, så vidt muligt, så vi kan offentliggøre, hvor mange penge vi har indsamlet derefter.

Premier:
For at udtrykke vores taknemmelighed vil vi gerne udlede 3 præmier, til dem som indsamler mest.
Præmie nummer 1:
Kajaktur for 8 personer på Vejle Fjord med instruktør
Præmie nummer 2:
Træklatring med instruktør og udstyr for 8 personer
Præmie nummer 3:
En dag med diskgolf-event for op til 20 personer

Præmierne uddeles på følgende måde: Den deltager, som samler mest ind, får lov at vælge, hvilken af de 3 præmier
hun/han ønsker. Den som samler næstmest ind, får lov at vælge, hvilken af de 2 resterende præmier hun/han
ønsker. Den som samler 3. mest ind vinder den sidste præmie.

Andre informationer:
Skattefradrag:
Med den løsning, vi har valgt, hvor deltagerne selv indsamler pengene fra sine sponsorer og sender videre til
skolens indsamling, er det desværre ikke muligt at få skattefradrag. Er der nogen, som ønsker at støtte med større
beløb, og gerne vil have fradrag, kan I finde mere information på https://www.imb.dk/stoet/ under punktet ’sådan
støtter du renoveringen af kollegierne’ eller ringe til os på 30 80 74 32.

Ved andre spørgsmål er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Ved generelle spørgsmål om skolen kan vi
kontaktes på imb@imb.dk. Handler det direkte om vores sponsorløb må I gerne kontakte os på ida@imb.dk.
Derudover kan I altid ringe til os på 30 80 74 32

