
 

Arrangör: Barnens Tough Race arrangeras av Dalsjö Byförening i samarbete med Tough Race Sweden. 

 

Plats: Barnens Tough Race genomförs i den vackra naturen runt Dalsjö bystuga.  

Dalsjövägen 37, 784 78 Borlänge.   

 

Parkering: Parkering sker i endast på anvisad parkering för Tough Race. Promenera eller cykla helst till Dalsjö så spar vi 

på miljön och minskar belastningen på de parkeringar som finns. 

 

Datum: Lördagen den 11:e juli kl. 10.00-14.30 

 

Banan: Banan är ca 500 meter med tio utmaningar att ta sig igenom utan tidtagning. Barnen får krypa, klättra, 

balansera i en kul mix. 

 

Klassindelning: En klass för alla. Banan är möjlig att klara från ca 3 års ålder och vuxen får följa med och hjälpa de 

yngsta barnen vid svåra hinder. 

 

Anmälan: Direktanmälan sker på plats från kl. 09.45, dock senast kl. 14.30. 

För att få delta krävs ifylld anmälningsblankett där vuxen godkänner barnets deltagande. Skriv gärna ut och fyll i 

anmälningsblanketten för att komma snabbare till start. 

 

Anmälningsavgift: Alla barn får springa Barnens Tough Race helt kostnadsfritt. En möjlighet som inte alla barn får på 

grund av föräldrarnas sociala och ekonomiska situation. Skänk en slant till HjälpTill.nu så ser de till att de mest utsatta 

barnen får en bättre tillvaro. 

Skicka ett SMS med texten: hjälptill 20, hjälptill 50, hjälptill 100 eller hjälptill 200 till 72550 så skänker du det angivna 

beloppet. 

 

Medaljer och nummerlappar till barnen som deltar, korv och dryck vid målgång. 

 

Aktivitetsledare:  Stanley Åkerlind, stanley@akerlind.eu    

 

Hjärtligt Välkomna! 

Dalsjö Byförening och Tough Race Sweden 
 
  



Deltagare 
 

Namn:………………………………………………………………………………………… 

 

Ålder:………………………………………………………………………………………… 

 
Mailadress:………………………………………………………………………………… 
 

 

Startnummer (fylls i vid start):…………………………………………………………… 

   

Villkor: 

Text och bilder från Barnens Tough Race kan komma att publiceras i både tidningar och på Internet. Publicering 

godkänns genom undertecknande. 

Alla som deltar i tävlingen gör det på egen risk. 
 
Med min underskrift bekräftar undertecknad att barnet får delta i Barnens Tough Race samt godkänner de villkor som 
gäller för aktiviteten. 
 
 
………………………………………………………… 
Underskrift 
 
 
………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
 
 
Mobiltelefon (där du kan nås under tävlingen)………………………………………… 
 


