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Stafet For Livet 2016
Vi a!oldt vores 5. Stafet For Livet i juni 2016, og det gik over 
al forventning. 54 hold var "lmeldt med i alt 3.384 personer. 
Deltagerne løb eller gik "lsammen ca. 53.000 km. Sidst men
ikke mindst gav stafe#en et overskud på godt 1,3 mio. kr. 

Må jeg spørge om noget?
Vi er klar "l at svare på alle dine spørgsmål og hjælpe dig med
"lmeldingen m.m., så du er velkommen "l at kontakte os:

Stafet For Livet, Esbjerg:
Formand: Søren Andersen  Mail: snd@niras.com
Hold"lmelding:
Kirsten Hansen
Mobil: 64 65 90 85  Mail: kirsten.norden.hansen@bbsyd.dk
Sponsorer:
Solveig Hygom
Mobil: 21 90 06 76  Mail: stafet.solveig@gmail.com eller
Anne Kathrine Bech 
Mobil: 61 73 28 14   Mail: stafet.akb@gmail.com eller på 
Fightere:
Helle Staal Dinesen 
Mobil: 42 22 32 22  Mail: helle@staaldinesen.dk

www.stafe#orlivet.dk/esbjerg

INFO 2017

Hvad er en lysceremoni?
Når mørket falder på, tændes levende lys i små papirsposer.
Alle deltagere samles om lysposerne, der er dekoreret med
hilsner og tegninger "l "dligere og nuværende kræ&pa"enter.
Det er en meget smuk ceremoni, der giver håb og stø#e samt
"d "l at fordybe sig. 

Det er ikke kun for sjovt
Kræ& rammer mange og kan være livstruende. 1 ud af 3 ram
mes af kræ&, og resten bliver pårørende. Derfor er vi alle nødt
"l at stå sammen og bidrage. Når du deltager i Stafet For Livet,
gør du en forskel med din stø#e.

Arrangør: Stafe!en er arrangeret af Kræ"ens Bekæmpelses 
lokalafdelinger i Esbjerg og Bramming.

Tryksponsor:



...er et døgn med med  ak"viteter, under
holdning og oplysning, der giver håb og 
stø#e "l alle, der er berørt af kræ&.

Hvad er Stafet For Livet?
Stafet For Livet er en holdak"vitet, hvor det handler om at del
tage uden at konkurrere. Det er sjovt, og du er med "l at stø#e
dem, der kæmper mod kræ&en og mindes dem, der tabte
kampen.
Typisk s"ller et hold op med 5100 deltagere. Der skal være
mindst én deltager fra hvert hold "l stede hele "den, men alle
behøver ikke at være der sam"digt. Man bestemmer selv, om
man vil løbe eller gå.

Hvem skal med på mit hold?
Du bestemmer selv, hvem der skal med på dit hold. Måske dine
kolleger, dine naboer, dine klassekammerater, dine venner, din
familie eller nogle af alle dine andre netværk. Stafet For Livet
vil helt sikkert give jer fælles oplevelser, som I aldrig glemmer. 

Fighter og fighterrunden
 hvad er det?
Som Fighter er du æresgæst
ved stafe#en og får gra"s
forplejning og deltager
betaling. Du er Fighter, hvis
du har eller har ha& kræ&.
Stafe#en starter med
fighterrunden, hvor alle 
nuværende og "dligere
kræ&pa"enter iført gule
trøjer går den første runde
på banen. Se kontaktperson
på bagsiden.

Er der andre ak"viteter end stafet?
Ja, der er masser af underholdning hele døgnet, så du kommer
ikke "l at kede dig. Udover underholdning for både voksne og
børn, er du garanteret masser af hygge og socialt samvær med
både dit eget hold og alle andre. Du har også mulighed for at
deltage i lysceremonien, hvor"l vi sælger lysposer. 

Hvor og hvornår?
Et døgn med stafet i Veldto&e Idrætspark, Sportsvej 17,
6705 Esbjerg Ø. Stafe#en starter lørdag den 20. maj kl. 11 og
slu#er søndag den 21. maj kl. 11.

Hvordan med mad, drikke og telte?
Du kan købe mad og drikke, og der er fællestelt, som er forbe
holdt fighterne først på dagen, men hvor du senere kan op
holde dig. Der er også teltpladser, hvor du og dit hold kan s"lle
jeres eget telt op.

Hvordan med pris og "lmelding?
Prisen er 100 kr.  for voksne og 50 kr. for børn under 18 år. 
Man betaler, når man "lmelder sig på hjemmesiden 
www.stafe'orlivet.dk/Esbjerg. 
Læs meget mere om Stafet For Livet og "lmeld dit hold på
hjemmesiden.

Vil I gerne have sponsorer?
JA TAK, meget gerne! Måske vil din arbejdsplads eller andre
være med?

Hvordan skal sponsoratet være?
Det er kun fantasien, der sæ#er grænser for, hvordan man kan
sponsorere Stafet For Livet. Virksomheder kan stø#e et hold
med et beløb pr. runde, et fast beløb, eller virksomheden kan
fordoble holdets egenbetaling. Vi er også glade for at få spon
soreret mad og drikke, udstyr m.m. Er sponsoratet af en vis
størrelse, får man også logoeksponering. 
Se kontaktperson på bagsiden.

EN DAG

EN NAT

EN FÆLLES KAMP

Hvad går overskuddet "l?
De penge, der bliver samlet ind, går "l at stø#e det arbejde
Kræ&ens Bekæmpelse har med forskning, pa"entstø#e og fore
byggelse. Deres indsats er i høj grad a!ængig af bidrag fra os
alle. Kun 5% af organisa"onens arbejde er nemlig finansieret af
staten.
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