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Derfor gentager vi succesen og arrangerer en ny omgang spinningmatch, hvor vi indbyder erhvervslivet i Randers og omegn til at dyste mod hinanden og samtidig køre penge 
ind til Randers HK. 

Eventen afholdes onsdag d. 17. april i Arena Randers. Før kampen Randers HK - EH Aalborg.

Udover præmier til holdene med flest indkørte kroner og km, vil der løbende være spurtpræmier og andre sjove konkurrencer indlagt i løbet.

HVAD SKAL DER SKE?
Randers HK inviterer til en sporty og spektakulær håndbold-onsdag, hvor du kan tage hele din familie med. Kom og oplev når byens erhvervsliv sætter sig i sadlen onsdag 
eftermiddag, og giver den gas til fordel for byens håndboldpiger i HTH ligaen. Kom og se erhvervsfolkene/ambassadørerne cykle mod hinanden. Efterfølgende har du 
mulighed for at se kvalifikationskampen mellem Randers HK - EH Aalborg.

HVORDAN GØR JEG?
Du bliver holdejer ved at kontakte Carsten på +45 28 11 17 55 eller ved at udfylde vedlagte tilmelding.

Som holdejer skaffer du sponsorer til din cykel og indtjening pr. km. i dit netværk, så din indsats kan både hjælpe dig til sejren og skabe en festlig ramme på dagen.

Der skal være 3 ryttere på din cykel. Der kan være mulighed for at leje en Randers HK ambassadør. Hver rytter skal cykle 2 x 10 minutter.

EKSPONERING:
Der bliver til hvert hold lavet et skilt, hvor dit og dine sponsorers logoer bliver trykt på. Skiltet står foran din cykel under hele eventen. Der bliver indrykket opslag i Randers 
Amtsavis, før og efter eventen, hvor alle sponsorer eksponeres. Eventen bliver markedsført på Randers HK Facebook, nyhedsbrev, web og LinkedIN. Dermed er der mulighed 
for en intern battle mod de øvrige holdejere på Randers HK facebook.

VIP-SPISNING: 
Derudover inviteres alle ryttere og sponsorer, der har doneret min. 100 kr/km  eller 2500 kr,- (fast beløb), med til VIP-spisning før kampen imellem Randers HK - EH Aalborg 
(max. 2 pers pr billet). Holdejere får 2 VIP billetter til bespisning for hver 5.000 kr. indsamlet.

DAGENS PROGRAM*:
Kl. 15.30  Rytterne møder ind/omklædning
Kl. 15.45   Vi mødes ved cyklerne/opvarmning
Kl. 16.00  Løbet skydes i gang
Kl. 17.00  Færdig + omklædning
Kl. 17:15  Dørerne åbner til VIP før kampen
Kl. 19.00 - 21.00 Randers HK - EH Aalborg

*Med forbehold for ændringer

SIDSTE TILMELDING SOM HOLDEJER:
10. april 2019 til Randers HK på cs@randershk.dk 

Først til mølle-princippet gælder. Jo før du tilmelder dig, jo større er chancen for, at du får den ønsket ambassadør med
til dit hold, som du gerne vil.

Sidste frist for indsendelse af logoer til eksponering af alle sponsorer d. 10. april 2019.

til en ny spinningmatch
380.000 gode grunde



HOLDEJER

Mine oplysninger som holdejer:

Firma:

Adresse:

Post/by:

Tlf.:

Kontaktperson:

Mail:

Mail på modtager i bogholderi:

Vi støtter med kr/km (ekskl. moms): Vi støtter med kr/fast beløb (ekskl.  moms)

Carsten Solberg
Administrationschef,  
Randers HK

Mob.: +45 28 11 17 55



VI STØTTER CYKEL:

Mine oplysninger som sponsor:

Firma:

Adresse:

Post/by:

Tlf.:

Kontaktperson:

Mail:

Mail på modtager i bogholderi:

Vi støtter med kr/km (ekskl. moms):

Carsten Solberg
Administrationschef,  Randers HK

Mob.: +45 28 11 17 55
Email: info@randershk.dk

(Navn på virksomhed, som cykler til Randers HK Grand Prix) 

TILMELDING SOM SPONSOR SAMT INDSENDELSE AF LOGO ER D. 10. APRIL TIL CARSTEN.


