
Fra: Jens Højberg <jeh01@helsingor.dk>
Dato: 22. februar 2018 kl. 11.26
Emne: Frivillige chau�ører

Kære forening i Helsingør Kommune

Nedtællingen er for alvor begyndt til Danmarks største sportsfest for idrætsudøvere med
udviklingshandicap!

Den 25.-27. maj er Helsingør vært for den 7. udgave af Parasport Danmarks Special Olympic
Idrætsfestival, (www.so-if.dk/FrontPage/?id=1438 ) der byder på masser af sport, konkurrence
og fest. Op mod 1.000 deltagere fra både Danmark og de nordiske nabolande skal på tre dage
deltage i en stort anlagt åbnings-ceremoni foran Kronborg, dyste om medaljer i 12 idrætsgrene
og feste igennem i værftshallerne. 

Mere end nogensinde har festivalen også fokus på deltagernes sundhed og trivsel, da 'Healthy
Athletes'-programmet denne gang tilbyder både tandeftersyn, synstjek og et væld af fysiske 
tests og øvelser.

Derfor er der brug for frivillige chau�ører til at køre små busser til 9 personer og personbiler.
Du kan vælge det antal timer, der måtte passe ind i din kalender i følgende tidsrum:

Fredag d. 25. maj kl. 12 til 24

Lørdag d. 26. maj kl. 7:30 til 24

Søndag d. 27. maj kl. 7:30 til 13

 
Hvis du har kørekort og kender godt til Helsingør, har du mulighed for at tilmelde dig som frivillig
til Lone Møller, transportansvarlig på lmo43@helsingor.dk eller ringe for yderligere informatione
på tlf. 49283442.

Du skal kunne fremvise dit kørekort og a�evere kørekortsnr. Dette mht. forsikringen, hvis der 
skulle en ulykke – hvilket vi håber på, at der ikke gør.

Der vil blive lavet kort over skolerne der soves på, idrætsstederne m.m. Samtidig vil der blive lavet
en kørselsseddel, hvem og hvor der skal hentes idrætsudøvere og hvor de skal hen.

 På forhånd tak og med venlig hilsen

 Jens Højberg

Idræts- og Fritidskoordinator
Tlf.: (0045) 49 28 28 24
Mobil: (0045) 41 86 94 20
Email: jeh01@helsingor.dk
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