
Run of Hope
Guide för arrangörer 2018



Varför ska man arrangera Run of Hope?

• Varje dag drabbas ett barn av cancer.

• Barncancerfonden är beroende av 
gåvor – bla. deltagaravgifter i Run of 
Hope

• Barncancerfonden är den enskilt 
största forskningsfinansiären i 
Sverige. 



Run

… samlar in pengar i kampen 
mot barncancer. 

Och skapar hopp när hela 
Sveriges samlas i en 
manifestation mot barncancer.



Vilka kan arrangera Run of Hope?

Alla! ☺

• Ditt företag

• Din förening

• Ditt kompisgäng

• Din familj

Vilka fler målgrupper kan du 
komma på? 



Hur gör man för att bli arrangör?

• Läs igenom det här PM:et och informationen som finns på vår
hemsida – www.runofhope.se

• Registrera ert event på:
https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/skapa-event/

• Inom 24 timmar godkänts ert event som syns med de andra
eventen: https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/delta-
i-run-of-hope/

• Efter registreringen kommer löpande information, tips och pepp från
Barncancerfonden inför den 8:e september.

http://www.runofhope.se/
https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/skapa-event/
https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/delta-i-run-of-hope/


Så fungerar insamlingen

• Varje deltagare betalar 50, 100 eller 200 kr i startavgift. Anmälan
sker via er anmälningssida på www.runofhope.se

• Vem som helst kan skänka gåvor inför och under loppet via
hemsidan eller Run of Hopes officiella swish-nummer (123-147 12
00). Varje arrangör får en egen QR-kod kopplad till swish-nurmet.

• Som arrangör kan man få med sig sponsorer. Sponsorerna får då
synas på arrangörens sida med logotyp. Scrolla längst ner på er sida
för att hitta knappen ”bli sponsor”.

http://www.runofhope.se/


Checklista
Bra att tänka på inför ditt event

Se checklistan på nästa sida!



Dagarna efter event
 Be deltagarna att skriva ut diplom

från hemsidan.

 Sammanställ alla intäkter.

 Betala in eventuella kontanter till
Barncancerfonden.

 Svara på utvärderingsenkät.

 Tacka gärna deltagarna för
medverkan en extra gång!

Förberedelser Marknadsföring Genomförande av event Tack och uppföljning

6-1 mån innan event
 Bestäm datum och tid.

 Bestäm bansträckning.

 Uppskatta deltagarantal och beställ
startbevis för deltagare.

 Ladda ner digitalt startkit.

Dagarna innan event
 Inhandla fika om du ska sälja/bjuda på

det.

 Bord och stolar om så behövs.

 Skriv ut deltagarlistor från hemsidan.

 Ta med något att snitsla bana med om
du inte deltar själv.

2-1 mån innan event
 Bjud in nära och kära till att delta.

 Be vänner och bekanta att informera fler
om eventet.

Marknadsför på sociala medier med hjälp
av digitalt startkit.

 Skriv ut affischer och sätt upp i
exempelvis matbutiken.

 Dela gärna de inlägg som
Barncancerfonden lägger upp på sociala
medier för att väcka engagemang.

1 mån innan event
 Kontakta lokalpress (se separat dokument

för tips).

 Bearbeta företag i närområdet och be
dem sponsra/delta.

EVENT GENOMFÖRS
 Sätt upp bord, stolar.

Märk upp banan (om du inte deltar själv).

 Pricka av deltagare.

 Organisera start och målgång.

 Sätt upp ”Swish-affisch”.

 Ta betalt av deltagare som inte betalat i
förväg.

 Fota och filma gärna (fråga deltagarna
att det är okej).

 Tacka för allas medverkan!

Dagarna innan event
 Gör gärna en nedräkning och berätta om

förberedelserna inför ditt event.

 Skriv ut ”Swish-affisch”.



Tips marknadsföring av ditt lokala event

• Skapa ett event på facebook och bjud in dina vänner

• Dela inlägg från Run of Hopes centrala facebooksida
(facebook.se/runofhopesverige)

• Gör egna inlägg på facebook och instagram med de fördiga
bilder som finns på www.runofhope.se

• Skriv ut deltagar-affischen på www.runofhope.se och sätt upp
på lokala platser, tex. den lokala butiken eller vid motionsspåret.

http://www.runofhope.se/
http://www.runofhope.se/


Bra länkar

• Ladda ner ert startkitet för arrangörer på runofhope.se, klicka dig
fram till ”för arrangörer”.

• Frågor & svar: https://www.barncancerfonden.se/event/run-
of-hope/om-eventet/fragor-och-svar/

• Följ gärna Run of Hope på facebook:
www.facebook.se/runofhopesverige

• Alla arrangörer som hittills anmält sig:
https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/delta-i-run-of-
hope/

https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/om-eventet/fragor-och-svar/
http://www.facebook.se/runofhopesverige
https://www.barncancerfonden.se/event/run-of-hope/delta-i-run-of-hope/


Utskicksdatum av startkit

7:e maj Deltagaraffisch, swishaffisch och startlappar

4:e juni Deltagaraffisch, swishaffisch och startlappar

18:e juni Swishaffisch och startlappar

6:e augusti Swishaffisch och startlappar

13:e augusti Swishaffisch och startlappar

20:e augusti Swishaffisch och startlappar

27:e augusti Swishaffisch och startlappar

OBS: Efter den 27:e augusti har vi inte möjlighet att skicka ut startkitet, men det går bra att 
registrera sig som arrangör ändå tom. 4:e september. 



Kontakt


