Vi cyklar Vätternrundan för att
utsatta barn ska få börja i skolan
– tippa vår tid!
Målet är att cykla under 9:33:00

Tippa genom att swisha
123 049 51 50
Tippa timme, minut, sekund, t.ex. 9:32:59
Varje tips kostar 100 kr och du kan tippa flera tider i samma
swishbetalning

Stöd vårt arbete via facebook.se/timeforghana
och läs mer på timeforghana.se

Du kan även tippa via:
BG 5271-3591
IBAN SE57 8000 0840 1200 3737 5904
BIC SWEDSESS
Skriv ditt tips och namn i meddelanderutan

Så här tippar du via Swish
Så här tippar du en tid

Så här tippar du flera tider
på samma gång

1. Skriv in / scanna
vårt swishnummer.

Detta exempel
innehåller 3 tips.

2. Varje tips kostar
100 kr.

Tre tips kostar 300 kr
(100 x 3).

3. Skriv in din tid i
timmar, minuter,
sekunder.

Fyll i dina tre tips.
Timmar, minuter och
sekunder.

Om du inte vill tippa men ändå vill stödja oss är du varmt välkommen att skänka
valfritt belopp. Vi är tacksamma för alla bidrag, små som stora.
BG: 5271-3591, IBAN: SE57 8000 0840 1200 3737 5904, BIC: SWEDSESS
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263 miljoner barn går inte i skolan

”

Att gå i grundskolan är en mänsklig
rättighet. Och det ska vara gratis. Det säger

barnkonventionen. Men för hundratals miljoner barn runt om
i världen uppfylls inte denna rättighet. Totalt är det 263
miljoner barn som inte går i skolan i världen.
Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många länder
slukar skolavgifterna upp till en tredjedel av en familjs
inkomst och föräldrarna har helt enkelt inte råd

att skicka barnen till skolan.

Eftersom fattigdom ofta förs över från generation till
generation är fattigdom för barn inte bara ett problem för det
enskilda barnet, utan det befäster och förvärrar även
samhällsproblem och sociala och ekonomiska ojämlikheter.

Det enda sättet att bryta en negativ
fattigdomstrend är att börja med att
bekämpa fattigdomen bland barn.

”

Källa: unicef.se/fakta/utbildning, unicef.se/fakta/fattigdom,
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Utbildning bekämpar fattigdom på lång sikt

►

I Ghana är skolan avgiftsfri

►

Det enda kravet är att man köper sin skoluniform och skolmaterial själv vilket kostar 300 kr

►

För fattiga familjer är detta en stor kostnad som gör att många barns skolgång försenas eller
uteblir

Vi kämpar för att ge utsatta barn i Ghana möjligheten att börja i skolan men vi
behöver din hjälp!
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Vi ger utsatta barn i Ghana möjligheten att gå i skola

• Alla insamlade pengar går oavkortat till barnen och allt arbete i
Stiftelsen Time for Ghana är ideellt. Den enda kostnaden vi har
i samband med tävlingen är eventuell frakt av priser.
• Vårt lag på Vätternrundan, Team Time for Ghana, består av
cirka 20 starka cyklister i blandade åldrar, kön och erfarenhet.
• Målsättningen är att så många cyklister som möjligt i laget ska
klara av Vätternrundan med ett rullsnitt på 33 km/h. Det betyder
att vår måltid är avrundat till 9:33:00. Observera att tiden ovan
är exklusive pauser.
• Time for Ghana har funnits sedan 2012 och blev en stiftelse
2017. Vi stöttar barnhemsbarn och utsatta familjer på Ghanas
landsbygd med skolstarter och självförsörjning. Genom att
förena idrottsliga utmaningar med välgörenhet gör vi det
möjligt. Läs mer timeforghana.se och följ oss på
facebook.com/timeforghana

Confidential

Prisbord 1/3 - Vinnaren, tvåa, trean o.s.v. ner till plats 19 väljer i
turordning något av priserna nedan (A-Q)
A

C

B

Specialized Propero III W/ ANGI

GHD gold®-styler

Samma grymma hjälm som de flesta i teamet
använder. MIPS & ANGI är bara två av funktionerna.

GHD gold®-styler i begränsad utgåva. Medföljande
kompakta stylingkit.

Sponsrat av Specialized Concept Store Stockholm
Läs mer på scsstockholm.se

Sponsrat av Klippa
Läs mer på klippa.nu

Hämtas i butiken i Stockholm. Värde 1495 kr

Värde 2548 kr.

D

Medevi ProSalus Klassikerpaket

Punkteringskit inkl sadelväska

Medevi Klassikerpaket med tub förstärkt med 1
flaska Lavendelcreme för vinterns torra händer
samt 1st Havtorncerat.

För landsvägscykel.

Sponsrat av Medevi ProSalus
Läs mer på medevisalvan.se

Värde 700 kr.

Sponsrat av Stenströms cykel
Läs mer på stenstromscykel.se

Värde 748 kr.

E

F

1000 kr på BabyMocs.com
Skandinaviens första veganska barnskovarumärke
– inget 🐄, bara 🍍♻🌱 för 👶👣

Presentkort för massage eller PT
Sponsrat att Palmroth Training i Örebro.
Läs mer på palmrothtraining.com
Värde 350 kr.

Sponsrat av BabyMocs
Läs mer på babymocs.com
Värde 1000 kr.
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Prisbord 2/3 - Vinnaren, tvåa, trean o.s.v. ner till plats 19 väljer i
turordning något av priserna nedan (A-Q)
G

K

H

I

Presentkort på Supékort (3 priser)

J

Hotellövernattning på Steam Hotel

Välj mellan 250 olika produkter.

En natt för två inklusive frukost.

Sponsrat av Matsman Monatage AB
Läs mer på supekortprofile.se

Sponsrat av Steam Hotel
Läs mer på steamhotel.se

Värde 1390 kr

Värde 1600 kr

Produkter från Norrgården Inredning

L

Burrito-bag från Handmade by Susie
Handgjorda, storlek medium (1,3L). Lagom för
barns, gels, telefon och verktyg.

Sponsrat av Norrgården Inredning och Design
Läs mer på Norrgården Inredning och Design

Sponsrat av Handmade by Susie
Läs mer på här

Värde 500 kr

Värde 600 kr

M

Termosflaska från Klean Kanteen

N
Tre par strumpor från Right For Bike
Tre par strumpor i olika storlekar.

Sponsrat av Cykel och Längdspecialisten
Läs mer på Cykel och Längdspecialisten

Sponsrat av Right For Bike
Läs mer på rightforbike.se

Värde 350 kr

Värde 297 kr
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Prisbord 3/3 - Vinnaren, tvåa, trean o.s.v. ner till plats 19 väljer i
turordning något av priserna nedan (A-Q)
M

N

Afternoon tea för två på Sundbyholms Slott

Frukostbuffé för två på Elite Hotels
Gäller på valfritt hotell i Sverige

Sponsrat av Sundbyholms Slott
Läs mer på Sundbyholms Slott

Sponsrat av Elite Hotels of Sweden
Läs mer på Elite Hotels

Värde 690 kr

O

Värde 500 kr

M12 Kompakt slagborrmaskin + utbytbar chuck
Slagskruvdragare med 3 olika tillsatser

P

Sponsrat av Prevex och Johan Bjuremar
Läs mer här

Dubbelrum för två personer inklusive frukost.
Sponsrat av Elite Stadshotellet Västerås
Läs mer på Elite Stadshotellet Västerås

Värde 2700 kr

Q

Hotellnatt på Elite Stadshotellet Västerås

Värde 1500 kr

Presentset från Växbo lin
Handduk och disktrasa i lin, vävt på fabriken i Växbo
Sponsrat av Sara-Carin Öhman
Läs mer här
Värde 370 kr
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Tävlingsregler
• Bästa tiden av Time for Ghanas lagledning räknas som officiell sluttid (Jimmy Hultenberger,
Lasse Gustafsson, Jenny Grip, Elin Ekerheim Matsman och Sebastian Grip).
• Om ingen tippat rätt tid (timme, minut, sekund) vinner den som är närmast.
• Om två eller fler tippare har samma tid lottas en vinnare fram.
• Lagmedlemmar som deltar på Vätternrundan får tippa men kan ej vinna pris.
• Deadline för att tippa är 2021-09-04 06:46.
• Vinnaren publiceras på sociala medier efter loppet.
• Ofullständiga tips som t.ex. saknar rätt tidsformat kommer att beaktas som bidrag till insamling
och är utom tävlan.
• I turordning får vinnaren av tävlingen, tvåan, trean o.s.v. välja ett pris.
• Vinnarna betalar eventuell vinstskatt.
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Time for Ghana riktar ett varmt tack till våra fantastiska partners
som gör vår satsning tillsammans med våra ambassadörer möjlig!
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