
Cykelsponsorløb og 

fællesspisning 
Rækker Mølle Håndbold 

 

Årets cykelsponsorløb i Rækker Mølle Håndbold finder sted  

ved Rækker Mølle Hallen, 

Torsdag d. 15. september 2022, kl. 18:00 - 19:00. 

 

Nu skal cyklen pumpes op, kæden smøres, sponsorerne skal findes  

og pengene samles ind! 

 

Deltagerinformation:  

- Alle spillere deltager og skal have mindst én sponsor. Det kan være familie, 

venner, firmaer osv. Minimumsbeløbet er 5 kr. pr km. pr. sponsor – dog min. 50 

kr. i alt pr. sponsor. 

- Rygnumre udleveres torsdag fra kl. 17:00 – kom i god tid inden start. 

- Husk cykelhjelm og evt. drikkedunk! 

 

Premier: 

- Gavekort på 100 kr. til den, som cykler flest penge ind på hvert hold fra U9-U15. 

- Billet til oktoberfest til den, som cykler flest penge ind blandt U17 – U19. 

- Billet til oktoberfest til den, som cykler flest penge ind blandt senior. 

 

Premier for tilskuere og sponsorer: 

- Der vil være en konkurrence med præmie for tilskuerne. Kom derfor og støt 

deltagerne, og giv et bidrag til den gode stemning. 

- Hvis en sponsor tegner sig for min. 500 kr. (må gerne være delt på flere ryttere), 

uddeles to årskort til Rækker Mølle Håndbolds hjemmekampe.   

 

Fællesspisning: 

- Kom nemt om ved aftensmaden – og ha’ det hyggeligt sammen med naboen eller 

de andre spillers familier. 

- Der er mulighed for spisning kl. 17:00 – 18:00 og 19:00 – 19:45 eller at købe ”to-

go”. 

- Menuen er madpandekager og salat. Det koster kr. 75 pr. person, børn under 12 år 

kr. 40. 

- Ved køb af aftensmad støtter du cykelsponsorløbet med kr. 10 pr. person. 

 

Betaling: 

- Der udsendes en opkrævning på mail efter løbet. Alle de indkørte penge går til 

Rækker Mølle Håndbold. 

- For deltagere med tilknytning til Borris Gymnastik Ungdomsforening (BGU) går 

de indkørte penge til BGU.  

 
Ca. kl. 19:45 er der fællesafslutning med offentliggørelse af  

resultat og præmie overrækkelse. 

 



SPONSORLISTE 2022 SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER 

Aldersgruppe (sæt kryds) 0-8 år (korte rute): Fra 9 år:      

Hold:

Beløb pr. 

km. Fast beløb
Min. kr. 5

 pr. km Min. kr. 50

EKS. ANDERS AND

Navn:

7-8 år (lang rute):

Email:

Adresse:

Klub:

Navn - sponsor: Email - VIGTIG AT UDFYLDE MEGET TYDELIGT - opkrævninger sendes ud på mail

ANDERSAND@RAP.COM


