tourdeodense
SPONSORCYKELLØB

Fredag den 26. januar 2018 kl. 18.30
Få en hyggelig netværkseftermiddag i selskab
med andre virksomhedsejere og erhvervsfolk
• Spis en dejlig menu fra Birk & Conrad og gode vine fra Skjold Burne
• Støt op om en god sag
• Oplev det intense sponsorcykelløb fra bordene.

Arrangeret af:

Herrer

100 % af beløbet går til HC Odenses Herres udviklingsarbejde
for at komme tilbage på håndboldlandkortet i Danmark.

HC Odense herrer

afholder sponsorcykelløb til fordel for
arbejdet med herrehåndbold i Odense.

Herrer

TOUR DE ODENSE 2018
HC Odense arrangerer for 3. gang et
sponsorcykelløb i Dalumhallerne hvor
erhvervsfolk, kendisser og koryfæer fra
Odense sætter sig i sadlen, for at cykle
penge sammen til HC Odense herrer
til støtte for klubbens ambitioner om at
vende tilbage på håndboldlandkortet.
Arrangementet afholdes:
Fredag d. 26. januar 2018 kl. 18.30-22.30.
Sponsorcyklisterne konkurrerer om at
cykle længst på 60 min plus en spurt på
10 minutter. Det vil løbende blive aflæst
hvor langt det enkelte hold er nået, og
der bliver orienteret løbende omkring
udviklingen i løbet. Selve holdet der er
til hver cykel, vil selvfølgelig gerne ligge

nummer ét efter de 60 minutter. De må
være fra 1 til 5 personer om at fordele de
60 minutter plus en spurt på 10 minutter
imellem sig.
Formålet med Tour de Odense er at
cykle penge sammen til støtte for HC
Odenses bestræbelser på at vende til
bage på håndholdlandkortet.
Vi har 4 forskellige muligheder for at
støtte op om det gode formål.

TOUR DE ODENSE

SPONSORCYKELLØB
Fredag den 26. januar 2018 kl. 18.30

•

8 VIP billetter til spisning, cykelløb og kamp

•

4 VIP billetter til spisning, cykelløb og kamp

•

2 VIP billetter til spisning, cykelløb og kamp

•

Navneopråb 2 gange under løbet
Navneopråb 1 gang under løbet

•

•

•
•

Deltagelse i 4 x netværksmøder for 2 personer

•
•

Deltagelse i 2 x netværksmøder for 1 person
Logo på HC Odense herrers hjemmeside 1/1 år
Firmanavn på HC Odense herrers hjemmeside 1/1 år

Guldsponsor
200 kr./kørt km

Sølvsponsor
125 kr./kørt km

Bronzesponsor
75 kr./kørt km

MULIGHEDER OG
MODYDELSER

Støttesponsor
Min. 1.500,-

TOUR DE ODENSE

•

•

DAGENS PROGRAM
Kl. 18.15
Kl. 18.30
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 20.10
Kl. 20.20
Kl. 20.30
Kl. 20.45
Kl. 22.30

Ankomst/velkomst
VIP-pladser/tag-selv-bord
Feltet sættes i gang
Sidste tip på vinderen afgives
Sponsorcyklingen del 1 slutter
Spurten køres
Spurten afsluttes
Vi kårer vinderne
Semifinale EM i Kroatien (Forhåbentlig med DK)
Vi siger tak for i aften.

Det er muligt at give et fast beløb på min. 1.500 kr. eller
over. Tegnes en aftale på mindst 5.000 kr. vil bidragyder
(Hvis det ønskes) få modydelse og fremstå som en sølv
sponsor. Tegner man sig for et fast beløb på min. 7.500 kr.
vil der være modydelse som guldsponsor. En cykelrytter
vil på 60 minutter tilbagelægge mellem ca. 35-55 km,
afhængig af form og ihærdighed og hvor mange der er
på holdet. Løbet afvikles på spinningcykler. Delresultater
offentliggøres løbende. Alle beløb er ekskl. moms.
Bronze: ca. 2.650 – 4.125 kr.
Sølv: ca. 4.375 – 6.875 kr.
Guld: ca. 7.000 – 11.000 kr.

Fakta om sponsorcykelløbet

TOUR DE ODENSE
Hvad:

Sponsorcykelløbet Tour de Odense

Hvor:

Dalumhallerne hal 2, fredag d. 26 januar kl. 18.30

Hvorfor:

Målet er at skaffe midler til HC Odenses Herrer.

Hvordan:	Cykelløbet køres af ca. 25 hold på indoor bikes.
Distancetagning hver 10. minut og rækkefølgen i feltet vises på storskærm under løbet,
så man kan følge sit hold. Løbet er 60 minutter + 10 minutters ekstra spurt.
Spis med:	Alle som tegner et sponsorat på min. niveau bronze kan spise med og følge løbet i
Dalumhallerne hal 2 på dagen, mens man får en kulinarisk oplevelse fra Birk & Conrad.
Samt vine fra Skjold Burne og øl/vand fra Albani.
Hygge:

Løbet foregår samtidig med at løbets bidragydere og sponsorer hygger sig ved bordene.

Eget hold? 	Alle som kan cykle kan deltage på/med et hold. Hvis man har ambitioner om at køre længst
kræver det at man har trænet. Man kan være op til 6 personer om at cykle de 60 minutter+10 minutters spurt.
Holdejeren sammensætter selv sit hold. Holdejeren skaffer for min. 10.000 kr sponsorer, men gerne
langt flere. Vi har præmier til de 3 hold der skaffer flest sponsorkroner.

PARTNERE I HC ODENSE HERRER
STANDARDPARTNER

VIPPARTNER
DANMARKS STØRSTE OG ÆLDSTE KÆDE AF VINHANDLERE

støtter sporten på Fyn

SYNLIGHEDSPARTNER
VI HAR PLADS

q

til DIN virksomhed i
vores netværk.
SOLFILM

W a y F i n d i n g S K I LT E
LED-lysskilte P R I N T
AU TO D E KO
F L A G B I L I N D PA K N I N G
LO G O - d e s i g n

BANNERE

40 27 27 70
- se

vores nye hjemmeside:

fahlenskilte.dk

Dit lokale privathospital
CFR Hospitaler A/S
Pantheonsgade 25
5000 Odense C

www.bhvinduer.dk
CLAUS BRANDT
23 31 74 31

RENÉ HAURAND
21 49 59 61

Alt i tømrer-/snedkerarbejde
Udskiftning af vinduer og døre
Professionel udskiftning af tag
Udskiftning af termoglas
Totalentreprise

Telefon 65 48 70 70
www.cfrhospitaler.dk

SOLFILM

W a y F i n d i n g S K I LT E
LED-lysskilte P R I N T
AU TO D E KO
F L A G B I L I N D PA K N I N G
LO G O - d e s i g n

BANNERE

40 27 27 70
- se

VI HAR PLADS

vores nye hjemmeside:

fahlenskilte.dk

VI HAR PLADS
Alt i tømrer-/snedkerarbejde

Udskiftning afi vinduer og døre
til DIN virksomhed
til DIN virksomhed i
Professionel udskiftning af tag
vores netværk.
Udskiftning af termoglas
vores netvæ www.bhvinduer.dk
rk.
Totalentreprise
CLAUS BRANDT
23 31 74 31

RENÉ HAURAND
21 49 59 61

Kontakt vedr. arrangementet:
Sponsorer: Nicolai Gynther	
ng@hcodense.dk
+45 40 16 91 69
Praktik: Jesper Mogensen

j m@odenserenovation.dk
+45 29 47 57 26

