
• Jeres elever kan være stolte af, at de gør en konkret forskel. De bliver 

udfordret til at yde en indsats for andre. Eleverne kan også konkurrere 

indbyrdes, på tværs af årgange og med andre skoler.

• Skolen støtter et konkret projekt. Det betyder, at skolen får sit navn på 

brønden. Det giver eleverne ejerskab og motivation, samtidig med, at 

skolen kan bruge det som storytelling i forbindelse med branding.

• Det er nemt for skolen, da LoveSpring har et færdigt produkt med en unik 
online platform, som er afprøvet og evalueret løbende på mange skoler.

• Forældre kan finde glæde i at donere og støtte op om deres børns projekt.

Hvad får I ud af, at løbe for rent vand?

Vil I også give en brønd?



LoveSpring har siden 2020, i samarbejde med 

tusindvis af glade og engagerede elever, løbet og 
gået titusindvis af kilometer for rent vand. Vi 

elsker den stemning, der er omkring skoleløbene 

og vi elsker det resultat de fører med sig. 
Nemlig rent vand - der hvor der er brug for det. 

LoveSpring har arrangeret skoleløb på både 

folkeskoler, efterskoler og højskoler. Løbene er 
en blanding af socialt samvær for eleverne, en 

sjov konkurrencepræget udfordring og en 

indsamling til at etablere rent drikkevand i nogle 
af verdens fattigste lande. 

Vi har arrangeret både lange og korte løb, og 

oplevelsen og resultatet har altid været godt. De 

første to år har skoleløbene resulteret i 29 
vandprojekter i Togo, Nigeria, Ghana, Sierra 
Leone og Tanzania. 

Løb penge hjem til egen 
brønd og oplev glæden 
ved at give.

Alle deltagerne vil modtage en nedbrydelig 
LoveSpring vandflaske



Se kort film fra tidligere løb. 

Skoleløbene arrangeres sammen med den 

enkelte skole, ud fra dennes specifikke 
forudsætninger og behov. Vi har både 
gennemført løb for et helt skoledistrikt på en 

times varighed, og 24-timers løb for efterskoler 
og højskoler. 

Eleverne motiveres fx via et oplæg fra 

LoveSpring om vigtigheden af vand og FN’s 
verdensmål 6, der omhandler rent vand og 

sanitet. 

Eleverne får dermed en unik indsigt i manglen på 

vand og får samtidig en konkret mulighed for at 

ændre verden. De motiverede elever finder selv 

sponsorer, der donerer enten et enkeltbeløb 
eller et beløb for hver omgang de løber. 

Under løbet kan eleverne, via skærme på ruten, 
følge med i hvor meget de har samlet ind. 

Sponsorerne kan også følge løbet live på nettet, 
hvor de kan se elevernes fremskridt, og hvor 
langt de er fra at nå deres mål. Denne online 

platform er udviklet særligt for LoveSpring til 
løbene og bliver konstant videreudviklet og 
evalueret. 

Inden skoleløbet skydes i gang ved skolen helt 

præcist hvilket projekt de sponsorerer. På den 
måde konkretiseres det og gøres håndgribeligt 

for elever og lærere, hvad det er de løber for. 
Det er vores erfaring, at det virker motiverende 

for løberne. Når projektet er afsluttet modtager 

skolen et bevis for deres bidrag. 

Se film med Andreas Papadakis der fortæller om 

baggrunden for at stifte LoveSpring og uddyber 
mulighederne for at lave løb med LoveSpring.    

Fokus på FN’s verdensmål 6, der omhandler 
rent vand og sanitet

Hvis løb ikke er noget for jer, kan man også cykle, 
køre på rulleskøjter eller sejle for rent vand.

https://youtu.be/lOnbU-wb3t0
https://youtu.be/lOnbU-wb3t0
https://youtu.be/4y26bYeJ358
https://youtu.be/4y26bYeJ358


”Lovespring har på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole været et fantastisk 

projekt, der har samlet eleverne om et fælles formål. Det at udfordre sig selv og 

samtidig gøre en forskel for nogle andre giver en rigtig god følelse. På Skibelund 

har vi også brugt projektet til at eleverne har samarbejdet om at gøre 24 timers 

løbet til et fællesskabende projekt, hvor vi også styrker sammenholdet og 

oplever hinanden i nye sammenhænge - det er en gave til sådan et elevhold”

Sanne Krause, Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

”For os er Lovespring den perfekte organisation at støtte. Lovespring er en 

troværdig og professionel samarbejdspartner, der med et utroligt engagement 

og inspirerende team, deltager aktivt igennem hele indsamlingsprocessen. 

Teamet bag Lovespring yder hver gang en ekstraordinær indsats omkring 

indsamlingen og tilpasser forløbet til netop vores skole. Andreas engagement og 

fortællinger om projekterne i Afrika rører og tænder en gejst i eleverne.            

Det giver deres indsamling både en betydning og meningsfuldhed og ikke mindst 

giver projektet eleverne viden og erfaring med udfordringer i nogle af verdens 

fattige lande”

Hvis du vil vide mere om hvad skoleløb med LoveSpring indebærer, kan du kontakte:

Skolegade 32
8000 Aarhus
Tlf: +45 40 10 88 11
CVR: 32165753
Email: info@lovespring.com

Kristian Hell og Mathias Mustonen Schjødt. Founder og Co-founder af 
24-timersløbet på Tirstrup Idrætsefterskole

• Nogle elever oplevede en stor motivation fra starten af samarbejdet, efter at 
blive bekendt med opgaven, og indholdet. De fik masser af energi, fortalte de, 
og gik i gang med at finde sponsorer med det samme. Hvorfor? - fordi de 
oplevede et projekt, der gav mening, fortalte en elev. Et projekt hvor det var 
nemt og meningsfuldt at hjælpe til, og gøre en indsats, der kan måles og ses.
• At projektet om en brønd i Togo var så konkret, gav elever blod på tanden, til 
at give den en skalle.
• Det var en stor oplevelse, på elevholdet. Et projekt der virkelig bringer elever  
og lærere sammen, på en ny måde, og noget fælles tredje.
• Nogle elever blev helt høje af at gå i 24 timer, fortalte de. Der var glædestårer, 
taknemmelighed og lange knus.
• Samarbejdet med LoveSpring er behageligt og ligetil. Der er altid en respekt til 
stede. Vi har fået en god indføring til projektet, og gennemført to 
hjælpeprojekter nu, og det er ikke de sidste. Vi bliver ved! Fordi det giver mening!
• Der har været god information og kommunikation, før, under og efter projektet. 
Og mødet med folkene bag LoveSpring er behageligt og medmenneskeligt. Det er  
tydeligt at se og mærke, at de brænder for den gode sag det er, at skaffe rent 
drikkevand til andre.
• De digitale og det administrative opgaver, der er forbundet med projektet er også 
nemme at gå til.

Vi ser meget frem til de næste mange projekter, som vi gerne vil gå langt for, i 
samarbejdet med LoveSpring, med formålet: Rent drikkevand.

Bill Findahl, Egå Ungdoms-Højskole
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