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ODENSE S STØRSTE SPONSORCYKELLØB

Tour de Odense 2021
Fredag den 28. maj 2021 kl. 18.00 i Dalumhallerne

HC ODENSE HERRER

Sponsorcykelløb til fordel for
talentarbejdet i HC Odense
HC Odense Herrehåndbold arrangerer for 6. gang sponsorcykelløb i Dalumhallerne til fordel for talentarbejdet
med herrehåndbold i Odense. Erhvervsfolk, kendisser og
koryfæer fra Odense sætter sig i sadlen for at cykle penge
ind til HC Odense Herrehåndbold til støtte for klubbens
ambitioner om at vende tilbage på håndboldlandkortet.
Arrangementet afholdes fredag den 28. maj 2021
kl. 18.00-22.00 i Dalumhallerne. Efterfølgende mødes vi på
Froggys hvor HC Odense er vært ved en drink. Der vil være
bustransport fra Dalumhallerne til Froggys.

Sponsorcyklisterne konkurrerer om at cykle længst på
60 minutter plus en spurt på 5 minutter. Der aflæses
løbende distancer, så alle kan følge med i hvor langt de
enkelte hold har kørt.
Hver cykel styres af en ”holdejer”, der sørger for
maksimalt 4 ryttere, som selv kan fordele deres tid på
cyklen.
Et hold vil på de 60 + 5 minutter
tilbagelægge mellem 30 og 45 km afhængig af form og
ihærdighed samt hvor mange der er på holdet. Det betyder
at sponsorerne betaler som vist herunder.

Forsvarende mestre fra 2020:
Flest indsamlede (kørte) penge.......... Odense Renovation
Flest kørte kilometer.......................... Bjerre Vine
Spurten.............................................. DCM
HOLDTYPE
BRONZESPONSOR

SØLVSPONSOR

GULDSPONSOR

Pris 100,- kr/km

Pris 200,- kr/km

Pris 333 kr/km

Ca. 3.000-5.000 kr

Ca. 6.000-9.000 kr

Ca. 11.000-15.000

Min 4.000,- kr

Min 7.500,- kr

Min 12.500,- kr

2

4

8

1 gang

2 gange

3 gange

Logo på FB, LI og web

Ja

Ja

Ja

Logo på skilt foran cykel

Ja

Ja

Ja

Logo på storskærm

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja 1/4 side

Ja 1/2 side

Variabel pris
Forventet variabel omkostning
Fast pris
Antal VIP billetter til spisning, cykelløb og TV kamp
Navneopråb under cykelløb

Annonce HCO kampprogram resten af sæsonen

Alle beløb er eksklusiv moms.

e
n
nav nsore
spToour de 0O0d0e,n- s
Bliv

for kr. 15.

V

erro:ggy’s
d
l
o
h
e
d
n
i
s til F
• Gratis bu
IP billet
ggy’s

n
ds samme
• Siddepla
sorer
n
o
p
s
jer/
med holde
ld Burne
ine fra Skjo rg
• Fri bar (v
be
d fra Carls
og øl/van
rm
p storskæ
• VM kam

nk Fro
• Gratis dri
ffen
sødt til ka
• Kaffe og
eri
delse Bag
fra Nr. Lyn

Deltag i rekordforsøget – støt HCO
Kom og deltag i HCO’s sponsorcykelløb og støt udviklingen i Odenseansk herrehåndbold. Aftenen byder på super
underholdning, dejlig mad, fri bar og masser af underholdning.

Dagens
program

Fakta om
Tour de Odense

Kl. 18.00 ....... Velkomst ved borgmester Peter Rahbæk Juel
Kl. 18.15 . ...... Der serveres stor buffet
Kl. 19.00 ....... Tour de Odense sættes i gang
Kl. 19.45 ....... Spurten køres
Kl. 20.00 ....... Vinderne kåres
Kl. 20.30 ....... Underholding
Kl. 22.00 ....... Vi slutter i Dalumhallerne
Kl. 22.00 ....... Bus til Froggys

Hvorfor	���������Cykle penge ind til HC Odense Herrehåndbold

Tidspunkterne kan ændres pga VM kampe.

Hvor	�������������Dalumhallerne, fredag den 28. maj
kl. 18.00-22.00
Hvem	������������Hvert cykelhold har en ”holdejer” der sørger
evt. for medsponsorer til cyklen. Holdejeren
sørger også for maximalt 4 ryttere.
Holdejeren garanterer minimum kr. 20.000,
men må naturligvis gerne skaffe langt større
beløb. Det sker via bronze-sølv-guld og støttesponsorater. Når en sponsor eller et firma
har købt et hold, kan de sælge reklamepladser/VIP pladser i løbet.
Disse pladser betaler for deres deltagelse til
”holdejeren”, som så på den måde kan reducere sin betaling ved at dele reklameværdien
med andre – typisk vil det være underleverandører og venner af huset, som på denne
måde bidrager. Holdejeren får automatisk et
guldsponsorat.
Hvordan	�������Cykelholdene skal cykle længst muligt og
sponsorer betaler enten et fast beløb eller
et beløb per kilometer.
Løbsresultater vises løbende på storskærm
Præmier	�������Der er præmier til det hold, der cykler flest
penge ind, til det hold, der cykler længst og
til det hold, der vinder spurten,
Beværtning	��Der serveres en fantastisk buffet,
Skjold Burne leverer herlige vine,
Nr. Lyndelse Bageri kommer med sødt til
kaffen og Carlsberg sørger for øl/vand.
Synlighed	�����Alle holdejere og sponsorer eksponeres i
form af logoer på skilte, storskærmsvisning,
speak under løbet, omtale på www.hco.dk,
Facebook og LinkedIn.
Konferencier	�Slagets gang ledes af konferencier Steen
Møller og der er underholdning undervejs.
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Kontaktpersoner
Jesper Mogensen ı jm@odenserenovation.dk ı 29 47 57 26
Thomas B. Jørgensen ı tbj@hco.dk ı 21 79 28 62
Mark Jespersen ı mj@hco.dk ı 40 99 69 99
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HCO samarbejdspartnere 20/21
HOVEDSPONSOR

REPR Æ SENTA NT SK A B +

SKILTE · PRINT · GRAFISK DESIGN · BILDEKORATION · BILINDPAKNING
BANNERE · TRYKSAGER · SOLFILM · BYGGESKILTE · LOGOFLAG · LED-LYSSKILTE

REPR Æ SENTA NT SK A B
støtter sporten på Fyn
Vi gør it til din hjemmebane

elite

Kontakt
Sydbank Odense
Sdr. Boulevard 39-41
5000 Odense C
Tlf. 74 37 92 00

M A T C HRugårdsvej
S P O176N S O R

N E T VÆ R K S P O N S O R

5210 Odense NV
Tlf. 74 37 82 90

Stegsted Blomster

17802.0219

Læs mere på
sydbank.dk

Sonjas Blomster
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