
Vi gentager sidste års cykelevent. Men denne gang placerer vi den midt i vores store afslut-
ningsfest med god mad, underholdning og fest og dans.

Få dit eget cykelhold og deltage i en sjov og anderledes cykelevent sammen med kollegaer, 
medarbejdere, bestyrelse, kunder, leverandører og en masse andre. SparKron-Touren bliver 
en fantastisk mulighed for din virksomhed til at kombinere en god oplevelse og 
markedsføring – og samtidig vise din støtte til Odder Håndbolds Ligahold.

Og så har vi oven i købet gjort det billigere for både teamejere og km-sponsorer 
– og indbygget en mulighed for, at det kan blive helt gratis for Team-ejerne.

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 17.30

Som Team-ejer får du bl.a.:
•   Din virksomhed bliver midtpunkt i en fest, som du kan dele med medarbejdere, 

kunder, leverandører m.v.
•  Masser af eksponering i forbindelse med arrangementet, i pressen, på hjemmeside, på 

skilte, via speaker og på den elektroniske resultattavle… og i spillernes bevidsthed.
• Netværk med de andre deltagere
•  Synliggør, at I er en aktiv virksomhed, der både går op i sundhed og bakker Odder 

Håndbold op.

Sådan gør du:
•  Meld dig som Team-ejer. Det koster i år kun kr. 3.000 at blive teamejer. Hvis du 

kan fi nde km-sponsorer for mindst 350 kr pr. km, er det oven i købet helt gratis at 
være teamejer. 

•  Find et antal km-sponsorer i dit netværk. Km-sponsorerne betaler kr. 40, 70 eller 
100 pr. km holdet kører. Du må også godt selv være km-sponsor. Sidste år blev der 
typisk kørt mellem 40 og 50 km.

Der kan være et ubegrænset antal km-sponsorer – det er her, du kan gøre den største for-
skel i forhold til Odder Håndbold. Holdet skal køre mindst kr. 7.000 ind i km-sponsorater*.

Der må være op til 5 ryttere pr. cykel. Kan du ikke selv fi nde ryttere, kan vi være 
behjælpelig. Hvis du ønsker det, kan du også ”købe” et hold af stjerneryttere som kan 
være spillere, trænere eller cykelikoner som Niels Fredborg og Alex Pedersen. Prisen 
kan vi handle om…

Der kåres to vindere for henholdsvis fl est kørte km og fl est indkørte km-sponsorater. 

*eventuel difference faktureres teamejeren.

Eventsponsor:

Få dit eget cykelhold 
– og bliv festens midtpunkt!

Dagens program:

17.30: Velkomst med velkomstdrink

17.45: Forretsbuffeten åbner

18.15: Fuld damp på cyklerne

19.15: Underholdning, auktion 

og kåring af cykelmestrene

20.00: Middag med hovedret og dessert

21.30: Thomas Buttenschøn – koncert

22.30: Festen fortsætter 

med musik og dans.

gratis
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Aftale om cykelhold til ”Sparkron Tour’en” den 21. maj 2016

Det koster kr. 3.000 at blive teamejer og få sit navn i toppen af teamets reklamesøjle. Temaet får navn efter teamejeren. 
Navnet bruges på skilte, i annoncer, under speak, på de elektroniske resultattavler m.v.

KM-sponsorer bidrager med kr. 40, 70 eller 100 pr. km holdet kører (sæt kryds ovenfor). 

Holdet skal køre mindst kr. 7.000 ind i km-sponsorater. Hvis dette beløb ikke nås, vil eventuel difference blive faktureret 
teamejeren.

Der bliver for hvert enkelt team lavet skilte med alle sponsorer – inddelt efter deres km-sponsorat. Både teamejere og 
KM-sponsorer bliver desuden omtalt med logo i kampprogram.

Alle priser er excl. moms.

KM-sponsorer:

Tegnet af:


