
Skolernes Motionsdag 
 

Fredag d. 9. oktober 2015 

 
Fredag d. 9. oktober er skolernes motionsdag for hele landet. 
Alme skole afholder, som tidligere, motionsdagen i skoven v. Mårum station. 
 

Det bliver et motionsløb hvor vi går, løber eller cykler en masse kilometer.  
Vi mødes i skoven ved Gantekrogssøen/Mårum Station kl. 8.30 og dagen slutter igen kl. 
12.00, hvorefter forældre kan tage børnene med hjem og vi følger eleverne til toget.  
Løb og cykling starter kl. ca. 9.00 efter kort andagt og slutter kl. 11.10.  
 

I skoven bliver der mulighed for at gå, løbe eller cykle opmålte ruter: 
 en gåtur på 3,6 km.(lyserød rute) / bh.- 3. kl. (klasselærere m.fl. går med) 
 løbeture på 750 m.(hvid rute) / bh.- 3. kl. / bh.- 8. kl. fra 10.50-11.10 
 løbeture på 1,8 km.(lyseblå rute) og 3,6 km.(lyserød rute) / 1.kl.- 8.kl. 
 orienteringsløb, 6,1 km.(der udleveres kort) / 5.kl. - 8.kl. 
 cykleture på ca. 5 km / 3.kl.- 8.kl. (man skal huske cykelhjelm, for at kunne deltage på 

cykelløbet) 
 
Eleverne løber eller cykler så mange omgange de har kræfter til. Man skal vælge enten 
at cykle eller løbe, man kan ikke begge dele! 
De elever der vil cykle, skal selv sørge for at få cyklen transporteret til og fra skoven. Det 
er ikke muligt at have cyklen med i toget, pga. pladsmangel med så mange elever.  
 
Den pige og dreng der løber flest km., får motionsløbspokalen på selve dagen. 
Forældrene er også meget velkomne til at være med på selve dagen – og meget gerne 
løbe med. Vi har pokal til både den kvindelige og mandlige forældre der løber flest 
km. Pokalen er en vandrepokal, hvor navnet indgraveres. Der uddeles diplomer til alle 
forældre der løber. Tilmeld jer venligst til Thomsen på dagen, hvis I ønsker at 
deltage. Han noterer jer og skriver diplomer efter løbet. 
 
Al løb efter kl. 11.10 medregnes ikke. Kommer man således ind efter 
tidsgrænsen kl. 11.10 medregnes disse løbende km. ikke.     
 
Der er iskold Faxe til den i hver klasse, der løber/cykler flest km. Præmier 
uddeles fredag efter ferien til morgensang.  
 
Vi frabeder os at forældrene tager hunde med i skoven.  
Kørsel til og fra Mårum St. fremgår efter bus- og togplanen nedenfor.  
(Husk selv at sørge for rejsekort/klippekort/billet til og fra Mårum station, SFO børnene 
kører gratis til og fra skolen). Vivian står på Gilleleje st., Maria står på Græsted st. og 
Christian på Græsted Syd.  
 
HUSK: 
Praktisk tøj, gode sko og en lækker madpakke (i papir) og godt med drikkelse.  
Husk at tjekke vejret om morgenen - selvom det regner bliver løbet alligevel gennemført. 
 
Der bliver serveret varm kakao og boller til alle aktive deltagere. Vi vil spørge en eller 
to fra hver klasse om at bage 25 boller. Giv besked til klasselæreren. 
 



 
Bus og togplan for Motionsdagen  

 
Morgen 
Togafgang: 
 Gilleleje st.: 8.14 (Vivian står på her) 
 Græsted st. 8.22 (Maria står på her) 
 Græsted syd. 8.25 (Christian står på her) 
 Ankomst til Mårum st. kl. 8.30 
 
Bodil og Mathias tager imod børnene ved toget i Mårum 
Klasselærerne sørger for at børnene kommer med bus eller tog 
retur. 
 
Hjemtransport: 
 
Bus 362 fra Mårum station, kl. 11.57 (forbeholdt SFO-børn): 
Bus 362 kører SFO-børn  + børn der skal til Munkerup mv. (Lone, Rebeka og Ruth er 
med bussen) 
SFO børn ankommer til Alme Skole kl. 12.42 i følge med SFO-personale.   
 
Tog fra Mårum station kl. 12.12: 
Togafgang fra Mårum kl. 12.12 mod Græsted og 
Gilleleje: 
Ankomst: Græsted syd: 12.18 (Christian med retur) 
 Græsted: 12.21 (Maria med retur) 
 Gilleleje: 12.29 (Vivian med retur) 

 

 
 

 
Til alle elever i Børnehaveklassen – 3. Klasse 
 
 

Der skal meldes til klasselæreren: 
- hvordan dit barn kommer tilbage fra skoven 
- om barnet skal i SFO inden skoven 
- om barnet skal i SFO efter skoven 

 
Mail sendes til klasselæreren senest onsdag d. 7. oktober 

 


