
VÄLKOMNA TILL ÖPPNA NORDISKA JOËLETTEMÄSTERSKAPEN 2020!

I april 2020 går den första Öppna Nordiska Joëlettemästerskapen av stapeln, under Österlen 
Spring Trail (www.osterlentrail.se). 

Glädjeknuff och Österlen Spring Trail bjuder in nationella och internationella joëletter till att 
delta på den 21km långa Teleservice Trail. Så långt har vi intresseanmälningar från 7 svenska och 
3 franska ekipage. Minst 10 Joëletter kommer alltså att delta! 

Preliminärt program: 

Fredagen 17/4 (sen eftermiddag): Jippo i samarbete med RBU (Riksföreningen för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar), där vi visar upp Glädjeknuff och RBU med joëletter, 
kaptener och löpare i Malmö. 

Lördagen 18/4: Deltagande i Teleservice Trail, 21km. Om kvällen: Bankett med underhållning och 
prisutdelning på hotell Radisson Blu i Malmö. 

Vill du vara med?  

Fredag 17/4: Under eftermiddag/tidig kväll behöver vi barn/unga och löpare som vill hjälpa oss 
visa upp joëletten i Malmö. Det kommer vara korta distanser, en bra möjlighet för er som inte 
haft möjligheten att prova joëletten, och för er som inte känner er redo för ett långlopp. 

Lördag 18/4: Glädjeknuff Skåne kommer ha 2-4 Joëletter ska bemannas: 

✓ Kaptener: Vi har 4-8 platser för barn/unga som önskar att delta i mästerskapen. Två barn 
delar på en joëlette och kör halva loppet var. 

✓ Löpare: Varje joëlette behöver bemannas med minst 5 löpare. Vi behöver förmodligen också 
bistå med löpare till några av de tillresande ekipagen. Totalt har vi alltså plats för minst 15 
löpare. 

✓ Funktionärer: Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till under hela arrangemanget. 

Mejla skane@gladjeknuff.se med din intresseanmälan så snart du kan.  
Med i intresseanmälan behöver vi följande information: 

• Är du Kapten, Löpare eller Funktionär? 
• Namn på anhörig/kontaktperson 
• E-postadress 
• Telefonnummer 

Vi återkommer med information om bindande anmälan senare under hösten/vintern. 

Välkomna önskar Glädjeknuff – Tone, Viktor och Conny!

Facebook: Glädjeknuff Skåne 

Hemsida: www.gladjeknuff.se

Telefon: 0708-37 83 09 (Tone Levhag)


