SPØRGSMÅL OG SVAR

Sponsor information

(Generelt)

Hvordan deltager jeg? Tilmelding og betaling via hjemmesiden,
www.kongeloebet.dk
Hvordan får jeg mere at vide? Læs mere på
www.kongeloebet.dk. Der annonceres lokalt.
Hvad kan jeg forvente? Et dejligt cykelløb i hyggeligt samvær med
andre og danmarks flotteste natur - du får måske præmie og din tid
bliver målt (sammenlign til næste år).
Hvor langt skal man køre? Der er to ruter. Du kan vælge 25 km
rundt om Esrum Sø eller for de øvede den længere tur på 65 km
rundt om Esrum Sø og ud på landet.
Præmier? 1., 2. og 3. præmier i hvert løb: Kvinder, mænd og børn
+ en præmie for det sjoveste, festligste og mest opfindsomme
cykelhold eller person.
Overskuddet går til at hjælpe mennesker med kroniske sygdomme
tilbage til et bedre liv.
Kategorier? blå rute 65 km kun på asfalt og gul rute 25 km
+ Elcykel gennem skoven på hårdt grus.
Hvordan bliver man sponsor? Gå til ”Sponsor” på hjemmesiden
og læs om hovedsponsor-muligheder. Man får som hovedsponsor
banner-reklamer ved start og mål samt logo på hjemmesiden, i
annoncer og i foldere. Samt mulighed for boder ved målområdet
med bannere og produktvisning. Du kan også vælge at give et støttebeløb på f.eks.1000 kr. Ring til Hans Ussing, FirmaPlus, telefon
2678 2845 og bestil din sponsering.

Tag en motionscykeltur på 25 km eller på 65 km.
Blå rute (65 km.)
Blå rute El-cykler
Gul rute (25 km.)
Gul rute El-cykler

Hvad koster det at være med? Det koster 150 kr. for voksne at
deltage. For unge under 15 år koster det 100 kr.
Hvad får deltagerne? Præmier, gennemførselsdiplom, goodiebag
og en dejlig cykeltur i danmarks smukkeste natur - og motion.
Velkommen 2. september 2017. Esrum Sø, Skipperhuset.

Overskuddet går til Sailing Sclerosis Fonden - en dansk almennyttig, non-profit
forening, stiftet af læge og sømand Mikkel Anthonisen i 2013 med det formål ”At skabe
rammerne for at mennesker kan udvikle sig gennem aktiv deltagelse i sejlads og aktiviteter relateret til sejlads, vand og hav”. www.oceansofhope.org

Rotary Humlebæk-Nivå og Pedal-Atleterne gennemfører Kongeløbet igen i år. Lørdag den 2. september 2017. Her forventer vi at
ca. 300 deltagere vil køre enten 65 km for de øvede eller
25 km for familier. Alle vil ud og cykle en tur i Kongernes smukke
Nordsjælland. Vi støtter ”Oceans of Hope” der via sejlads danner
rammerne for mennesker der er ramt af en kronisk sygdom.

Kongeløbet gør en forskel ved at indsamle til de, som har glæde
og brug for økonomisk støtte.
Kongeløbet 2016 samlede ind til ”De spillende Mulvarper”
og ”Pedalatleterne”.
Vi uddelte 32.580 kr. i overskud fra Kongeløbet 2016.

BLIV SPONSOR
Du kan vælge at støtte på flere måder end ved at deltage. Gå ind på www.kongeloebet.dk og vælg
måden du vil sponsere på. F.eks som hovedsponsor 5.000 kr. eller et støttebeløb på eksempelvis
1.000 kr.
Ring og hør mere om sponsormuligheder: Hans Ussing, FirmaPlus, 2678 2845.
Sponsor 5.000 kr.
•
Logo med på Kongeløbs plakater, som hænges op 14 dage før løbet på de trafikerede
veje i Nordsjælland
•
Logo i Start og Mål området
•
Logo i denne folder ved genoptryk
•
Mulighed for at få uddelt reklame til 300 goddi back
•
Banner på søjlerne i startområdet
•
Op til gratis 4 pladser til cykelløbet
•
Mulighed for at give firmagaver til vinderne
Sponsorstøttebeløb 1.000 kr.

OCEANS OF HOPE
ud i verden - ind i livet

Pedalatleterne får udleveret en check på 16.290,00 kr. til 2 stk.
racercykler med udstyr, som borgere kan få glæde af ved at cykle
med i klubben i en prøveperiode.

ABS GRUPPEN

Oceans of Hope er sejlads for alle - men med særligt sigte på mennesker ramt
hårdt på eksistensen af sygdom, ulykke eller andre voldsomme og omvæltende
livsbegivenheder. Oceans of Hope handler om at gribe livet, mens vi har det
- og at vi gør det sammen. På en båd er man som besætning en vigtig del af et
meningsfuldt fællesskab. Vi skal arbejde sammen, og der er brug for alles indsats.
Vi oplever igen og igen, hvordan det at sejle hjælper folk væk fra ensomhed, frygt
og svigtende selvværd og tilbage til livet - genforbundet med en sund og stærk
side af sig selv, i samvær med andre og i kontakt med naturen. Det giver troen på
sig selv tilbage, mening og håb.

De Spillende Mulvarper (som er synshandikappede) får udleveret
en check på 16.290,00 kr. til studieudstyr, musikudstyr
og busture m.m.

