Skoljoggen
Varje år deltar närmare en halv miljon unga i Skolidrottsförbundets arrangemang Skoljoggen, som
2017 arrangeras för 35:e året i rad. Elever från förskoleklass till årskurs tre på gymnasiet deltar på
sina villkor. Springa, jogga, lunka eller gå – det väljer de själva. Varje skola utformar sin egen
Skoljoggen. I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland elever,
skolpersonal och föräldrar till en förmånstagare. Åren 2017 till 2021 är förmånstagaren Clowner
utan Gränser

Springslanten
Samtidigt som elever rör på sig gör de också gott för andra barn. I samband med Skoljoggen samlas
en frivillig Springslant in bland deltagande elever, skolpersonal och föräldrar. I maj 2017 öppnas en
ny möjlighet att via en webbplattform skapa sin egen insamling där skolan/klassen kan följa sin
insamling samt även följa den totala webbinsamlingen av Skoljoggens insamling, Springslanten på
https://springslanten.skoljoggen.se
Klassen/skolan kan även skänka genom bank- och plusgiro via internetbank eller mobilen till
exempel och dels via Swish.
Plusgirokontots nummer är 901126-3 och bankgironumret är 901-126-3. Är det så att du behöver
ett vanligt kontonummer når pengarna fram till samma ställe på bankkonto 8901-1, 924 972 903-0
(Swedbank). När betalningen ska göras ska följande information uppges:
Mottagare: Skoljoggen.
Avsändare: Skolans namn.
Ni kan även ”swisha” valfritt belopp på telefonnummer: 123-9011263 så kommer pengarna direkt
in på Skoljoggens 90-konto. Skriv även här Skoljoggen som mottagare och skolans namn som
avsändare.
En del skolor samlar gemensamt in mynt som en ansvarig vuxen sedan sätter in på kontot.
Springslanten går till Clowner utan Gränsers arbete runt om i världen på olika flyktingboenden.
Clowner utan Gränser är en ideell organisation som arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar
till barn som lever i extrem utsatthet. Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränsers artister mött
och skrattat med över en och en halv miljon barn världen över. Vill du veta mer kan du titta på:
http://www.skolidrott.se/skoljoggen
En del av Springslanten går till Skolidrottsförbundet för att täcka administrativa kostnader för
Skoljoggen och för att utveckla arrangemanget. Förbundet kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll som granskar verksamheten och kontrollerar att vi använder pengarna på rätt
sätt. Det här innebär också att Skolidrottsförbundet har ett 90-konto; en garanti för dig som givare
att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte
överstiger 25 procent.

Skolidrottsförbundet arrangerar Skoljoggen och äger varumärket. Det innebär att man inte kan
arrangera Skoljoggen för att samla in pengar till andra organisationer eller annan verksamhet än vår
förmånstagare. Att röra sig under annat namn går förstås bra. Deltagande skola som samlar in en
frivillig Springslant förbinder sig att skänka den till Skoljoggen.

Arrangör:

Förmånstagare:

KOM IHÅG LISTA FÖR SKOLJOGGEN ATT SÄTTA PÅ KYLSKÅPET
Min klass/skola ska springa Skoljoggen den…………. Kl. ……………………
Skoljoggens insamling till Clowner utan Gränser och dess tema, Syriens
barn, kan skänkas via;
Skolan/klassens egna sida på https://springslanten.skoljoggen.se
Plusgiro: 901126-3
Bankgiro: 901-126-3
Bankkonto: 8901-1, 924 972 903-0 (Swedbank). Uppge Mottagare: Skoljoggen.
Avsändare: Er skolas namn.
Swish: 123-9011263 Uppge: Mottagare: Skoljoggen. Avsändare: Er skolas namn.
TACK FÖR ER MEDVERKAN OCH LYCKA TILL PÅ SKOLJOGGEN!

Vill du veta mer om Skoljoggen finns all information på:
http://www.skolidrott.se/skoljoggen

