
Moro/Mestring 

Solheim skole sin årlige sommer stafett. 
 

”Vi gjør så godt vi klarer”. 

ET SOSIALT TRIMARRANGEMENT. 
”Jeg konkurrerer mot meg selv”. 

 
TIRSDAG 10.JUNI klokka 18.00 

 
 Stafett langs en løype på Kjennfeltet med start og mål på Solheim skole. 

 Inndeling i lag med 5 personer fra hver klasse. Det skal være minimum 2 fra hvert 

kjønn på laget. Utkledning premieres! 

 Det er et ønske å skape et kompakt arrangement hvor alt er gjennomført fra påmelding 

innen 18.00 til avslutning klokka 19.30! Er det fint vær møtes vi i forkant av stafetten 

og spiser enkel og sosial utemiddag (alle bringer det en selv skal ha). 

 

Det er 5 etapper. 

 1 klasse, 2 klasse og 3 klasse har den minste løypa, og (vettebarn i barnehagen). 

 4 klasse, 5 klasse, 6 klasse, 7 klasse og voksne lag foreldre/lærere har lang løype. 

 

Løypa 

1 etappe starter på Solheim og går litt opp i Furuveien  Lik for alle klasser  

2 etappe Furuveien til krysset Siljeveien    Lik for alle klasser 

3 etappe Siljeveien og ned til Kjennveien    Ulike etapper 

4 etappe Kjennveien og til krysset Heggveien   Ulike etapper 

5 etappe Heggveien og til Solheim.     Lik for alle klasser 

 

Startnummer 

 Lagleder lager startnummer ved å brette et a4 ark og påfører nr og navn, samt fester 

startnummer med medbrakte sikkerhetsnåler! 

Organisering 

 Hvert lag må stille med en voksen lagleder.  

Premier 

 Kinnskogen Velforening trekker ut 4 lag som får henholdsvis 3x 1.000 og 1x 2.000 i 

premie til klassekassen. Det betyr at det er klassen til det laget som blir trukket ut som 

får premien. Kun klasser med minimum 3 lag er med i trekningen om 1.premien. Små 

klasser kan låne elever fra andre klasser. 

 Premie for klassen med beste utkledning: Bøtte med smågodt fra Statoil!  

Påmelding 

 Påmelding gjøres ved ankomst på eget ark. Klassetrinn og klasse, samt ”navn på laget” 

føres inn på utdelt ark, sammen med elevenes navn for de ulike etappene.  

 En får laget startnummer med binders til å feste på trøye. 



Moro/Mestring 

 

 

Målsetting 

 Realistisk målsetting:  130 løpende deltagere, mye publikum og fint vær! 

 Barrierebrytende målsetting:  250 deltagere, topp stemning. 

 

 

Bilkjøring 

Det oppfordres sterkt til å la bilene stå i tidsrommet 18.00-20.00. Informer naboer på Kjenn 

om arrangementet, publikum ønskes! Familiene til de som ikke kommer fra Kjenn feltet 

henvises til å parkere på Rådhuset før 18.00. 

Hva med å sykle eller gå? 

 

Informasjon 

Informasjon om arrangementet går gjennom Solheim skole, og derfra til elevene. 

 

Velforeningen         

            

             


