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i Danmark går ubeskåret til

 



Støt Team Rynkeby Fondens 
arbejde

Team Rynkeby er et europæisk velgør-
enhedsprojekt, der hvert år cykler til 
Paris for at samle penge ind til børn 
med kritisk sygdom.

Projektet blev grundlagt i 2002, da 11 
motionscykelryttere med tilknytning 
til juicevirksomheden Rynkeby Foods 
besluttede sig for at cykle til Paris for 
at få noget motion og for at se opløbet i 
Tour de France.

Deltagerne samlede sponsorater ind 
til turen, og de var faktisk så gode til 
det, at der var penge i overskud, da 
de kom hjem. Pengene donerede de 
til børnekræftafdelingen på Odense 
Universitetshospital, og en tradition var 
født.

Siden den første tur har Team Rynkeby 
Fonden indsamlet mere end 340 mio. 
DKK til børn med kritisk sygdom. 



Dit bidrag går ubeskåret til 
at hjælpe børn med kritisk 
sygdom

Størstedelen af de penge, som Team 

Rynkeby indsamler i 2019, går til kam-

pen mod børnekræft. Derudover går de 

penge, der indsamles i forbindelse med 

Team Rynkeby Skoleløbet i Danmark, til 

danske lungebørn. De penge, der er ind-

samlet på Færøerne, går til både børn 

med kræft, børn med lungesygdomme 

samt børn med hjertesygdomme.

Alle deltagere på Team Rynkeby dækker 

selv deres egne udgifter, mens 

Rynkeby Foods A/S, God Morgon og 

hohes C dækker alle projektets centrale 

omkostninger. 

Dermed går alle bidrag – store som 

små – direkte til de organisationer, som 

Team Rynkeby Fonden samarbejder 

med i Danmark, Sverige, Norge, 

Finland, Færøerne, Island og Tyskland.



Platinsponsor

Som platinsponsor for Team Rynkeby får du:

• Logo på cykeltøjet (seks hold) 

• Sponsorpræsentation på Team Rynkebys website 

   – eksempelvis med et særligt  

   tilbud eller en rabat, en præsentationsvideo eller et link til eget website.

• Logo på følgebiler (seks hold) – (det er sponsors ansvar at levere streamere)

• Logo på forsiden af Team Rynkebys website

• Ét styk speciallavet Team Rynkeby cykeltrøje 

   med logoerne fra alle Team Rynkebys 

   platinsponsorer. 

• Sponsordiplom

• Platinsponsorbanner til brug på eget website

Pris: Fra 100.000 DKK ekskl. moms.

Guldsponsor

Som guldsponsor for Team Rynkeby får du:

• Logo på cykeltøjet (ét hold) 

• Logo på følgebiler (ét hold) 

   – (det er sponsors ansvar at levere streamere)

• Logo på Team Rynkebys website

• Sponsordiplom

• Guldsponsorbanner til brug på eget website

Pris: Fra 20.000 DKK ekskl. moms.

Unikt samarbejde

Team Rynkeby kan med sin internationale 

gennemslagskraft og sin lokale forankring 

tilbyde unikke samarbejdsmuligheder. 

Alle platin- og guldsponsorater skal være 

indgået og accepteret inden den 

18. januar 2019. 

Efter denne dato er det ikke længere muligt 

at få sit logo på tøjet. 

 Bliv en del af Europas mest synlige velgørenhedsprojekt



Sølvsponsor

Som sølvsponsor for Team Rynkeby får du:

• Logo på følgebiler (ét hold) 

   – (det er sponsorens ansvar at levere streamere)

• Logo på Team Rynkebys websit

• Sølvsponsorbanner til eget website

Pris: Fra 10.000 DKK ekskl. moms.

Bronzesponsor

Som Bronzesponsor for Team Rynkeby får du:

• Logo på Team Rynkebys website

• Bronzesponsorbanner til eget website

Pris: Fra 500 DKK ekskl. moms.

Team-sponsorer

Som team-sponsor for Team Rynkeby støtter 

du det enkelte hold med naturalier eller 

kontanter. Sponsoraterne er med til at holde 

deltagernes udgifter nede, mens sponsorerne 

har mulighed for at sample produkter eller på 

anden vis blive synlige på det enkelte hold.

Som team-sponsor for Team Rynkeby får du:

• Logo på Team Rynkebys website

• Team-sponsorbanner til eget website

Pris: Relevante naturalier eller kontante 

sponsorater.

 



Hvert femte barn overlever ikke kræft

Størstedelen af de penge, som Team Rynkeby samler ind går 

til forskning i børnekræft. 

De kedelige fakta er, at ét ud af 450 børn bliver ramt af kræft, 

før barnet fylder 15 år – hvert femte barn overlever ikke 

sygdommen. Det gør børnekræft til den mest dødelige sygdom 

blandt børn i alderen 1-15 år. 

Og ikke nok med det. Godt halvdelen af de børn, der overlever 

en kræftsygdom, overlever med forskellige former for 

senfølger. Det kan blandt andet være koncentrationsbesvær, 

amputerede lemmer, barnløshed og svære hjerneskader.

Der er behov for penge til forskning
For at flere børn kan overleve kræft med færre senfølger, er 

der behov for forskning i børnekræft.

Team Rynkeby Fonden støtter forskning i børnekræft gennem 

lokale børnekræftorganisationer i Danmark, Sverige, Norge, 

Finland, Færøerne, Island og Tyskland. 

Forskningsprojekterne udvælges af videnskabelige udvalg i de 

børnekræftorganisationer, som Team Rynkeby Fonden 

samarbejder med i hvert enkelt land. 



Hjælp os med at hjælpe 
børn med kritisk sygdom.

Som sponsor på Team Rynkeby giver 

du ikke bare penge til en god sag. Du 

er også med til at sætte sund livsstil og 

børn med kritisk sygdom på 

dagsordenen.

Team Rynkeby er uden sammenligning 

det mest medieeksponerede motions- 

og velgørenhedsprojekt i Europa, hvilket 

hvert år er med til at inspirere tusindvis 

af mennesker til at gøre noget godt for 

sig selv, mens de gør noget godt for 

andre. 

Kontakt:
Carl Erik Dalbøge

Direktør 

Team Rynkeby Fonden

Tlf.: +45 20 26 55 88

ced@team-rynkeby.com
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www.team-rynkeby.dk 
www.team-rynkeby.com/linkedin 
www.facebook.com/teamrynkeby 


