
Annoncesponsor:

WALK THE LINE
Fredag d. 17. sept. kl. 18.00 - Lørdag d. 18. sept. kl. 18.00

Gør en forskel - Sammen kan vi knække cancer

PROGRAM
Fredag d. 17. september

17.30  Pladsen åbner

17.45  Velkomst v. Steff en Nielsen

17.50 - 18.00  Åbningstale v. Jane Jegind, chef for 
erhverv, kultur og turisme i Langeland 
Kommune

18.00  Startskuddet lyder til 2. udgave af 
WALK THE LINE

18.00 - 22.00  Streetfood ala Bagenkop

18.00  Kondibingo på Ildsjælefodsporet og lotteri
på pladsen (med fl otte præmier)

20.00  Overrækkelse af pokal til 
Årets Bagenkopper 2021

20.30  Lys over WALK THE LINE 
(på ruten og på stadion)

Lørdag d. 18. september

9.30 - 11.30  Rideture på Hedo’s Troja 

10.00 - 16.00  Blodbussen og Hjerteforeningen er på 
pladsen

12.00 - 17.00  Gratis popcorn til fremmødte børn 

12.00 - 18.00  Streetfood ala Bagenkop

13.30  Petanque mesterskaberne – alle 
er velkommen - husk kugler, tilmeld 
senest kl. 12.30 i Petanqueskuret. 
Deltagergebyr kr. 100,-

13.00 - 17.00  WALK med Klovnen Jo Jo + forestilling 
med masser af balloner, tryllerier 
og klovnerier 

18.00  Afslutning af WALK THE LINE, 
off entliggørelse af skønnet indsamling

På pladsen vil der være salg af kolde og varme drikke samt 
Streetfood ala Bagenkop

WALK THE LINE

Spodsbjergvej 14, 5900 Rudkøbing

Gratis T-shirts til alle i 2021 udgaven 
af WTL med støtte fra 

- et døgn på Ildsjælefodsporet i Bagenkop
Arrangør: Bagenkop ALTID i bevægelse

FAKTA

•  WALK THE LINE er et 24-timers 
event i vores fælles kamp mod 
kræft.

•  WALK THE LINE afvikles på 
Ildsjælefodsporet - en ca. 3 km 
lang rute i Bagenkop.

•  Der er start/mål på Bagenkop 
Stadion.

•  Som deltager skal du ikke være på 
ruten eller til stede i alle 24 timer, 
der skal bare være nogen på ruten 
hele døgnet.

•  Du kan deltage ved at gå en 
runde, en time eller hvor meget du 
kan eller vil.

•  Det koster kr. 100,- pr. person at 
tilmelde sig, børn og unge under 
18 år kan deltage for kr. 50,-

•  Man kan tilmelde sig på 
fællesholdet WALK THE LINE, 
eller man kan oprette et hold 
sammen med familie, venner og/
eller kollegaer.

•  Det står alle frit for at indsamle 
sponsorer, det kan være afregning 
med et fast beløb eller et beløb 
pr. kilometer, pr. runde eller pr. 
time.

•  Der er en pokal til den deltager og 
det hold, der indsamler fl est penge 
til kampen mod kræft.

•  Overskuddet fra WALK THE LINE 
går til landsindsamlingen Knæk 
Cancer 2021.

SÅDAN DELTAGER DU

Deltagelse på fællesholdet
Du/I vil deltage på fællesholdet 
WALK THE LINE.
Send en mail til: 
wtlbagenkop@gmail.com
Oplys at du/I gerne vil deltage på 
fællesholdet WALK THE LINE. 
Husk Deltagernavn(e) + trøjestørrelse.

Deltagelse på et andet 
oprettet hold Send en mail til: 
wtlbagenkop@gmail.com Oplys navnet 
på det hold du/I gerne vil deltage på og 
husk deltagernavn(e) + trøjestørrelse.

Betaling
Betaling skal ske efter fremsendt mail 
om deltagelse.
Indbetal kr. 100,- pr. person (kr. 50,- for 
børn og unge under
18 år) på MobilePay - 79564 - 
WALK THE LINE.
Husk at skrive holdnavn og 
deltagernavn(e).

Hvis du har sponsorer
Send en mail til: 
wtlbagenkop@gmail.com - skriv 
deltagernavn, beløb og hvordan det 
afregnes - om det er et fast beløb, 
beløb pr. km eller beløb pr. runde.

Eftertilmelding
Det er muligt at eftertilmelde sig i løbet 
af de 24 timer. Mød op på Bagenkop 
Stadion og fi nd WALK THE LINE teltet.
Ved eftertilmelding betales der kontant 
eller med Mobilepay.

For yderligere spørgsmål
Send en mail til: 
wtlbagenkop@gmail.com


