Sponsorinformation

Københavns Dame/Herre Elite Team
Præsentation 2018-2019
Amager Cykle Ring og Frederiksberg Bane og
Landvejsklubs elitehold for kvinder og mænd
Som en naturlig fortsættelse efter en meget vellykket 2017-sæson mellem Danmarks
to største elite cykelklubber fortsætter vi vores elitesatsning. Det bliver igen som et
fælles elitehold af unge, talentfulde herre- og dameryttere som byens cykel elitehold.
Vi søger i den forbindelse kommercielle samarbejdspartnere til dette projekt, som har
til mål at udvikle og fastholde de unge talenter i sportsmiljøet fremover.
Holdet har en række flotte placeringer og er pt. det førende DCU hold i 2017.
Derudover har vi haft ryttere med til EM for både Danmark og Island.

Sponsorpræsentation 2018-2019
København Dame- og Herre Elite Cykling
Amager Cykle Ring er en gammel klub med cykelhistorie tilbage til 1940 og Københavns største
klub med over 400 aktive medlemmer. Frederiksberg Bane og Landevejsklub er Danmarks
hurtigst voksende cykelklub og klubben med flest aktive eliteryttere i Danmark. Vi har igennem
mere end 75 år fostret mange landsholdsryttere, Danmarksmestre og professionelle.
Amager Cykle Ring har en af landets største børne- og ungdomsafdelinger og derudover et
junior talent- og elitehold. Som et naturligt led i en cyklus for de to største eliteklubber ser vi en
senior eliteafdeling for yngre herre- og dameryttere som en oplagt udvidelse. Denne del er en
naturlig forlængelse af ungdomsafdelingerne og et godt udviklingsmiljø, inden springet evt. kan
tages til større kommercielle eller udenlandske hold. Ligesom det giver ungdomsrytterne
sportslige forbilleder og styrker niveauet.
Målsætningen er at give unge herre- og dameryttere fra København rammerne til at dyrke
elitesport som et team. Mange unge falder fra i denne overgangsperiode og vi er overbevist om,
at et team vil styrke elitecyklingen generelt. Fællesskabet og rammerne omkring et hold gør den
enkelte stærkere og lysten til elitesport forbliver.
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Rytterne: 10-12 herreryttere i A- og B-klassen i alderen 19-28 år
6-8 dameryttere i Dame A-klassen i alderen 17-28 år
I den forbindelse søger vi engagerede firmaer til at støtte op om projektet økonomisk.
Vi er fem faste frivillige, der står for logistik, koordination og alt det praktiske hver weekend i
sæsonen fra april til oktober som sportsdirektører, mekanikere og managers.
Holdet kører alle hjemlige eliteløb, danske UCI løb og enkelte udenlandske løb.
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Vi tilbyder fire sponsorpakker til at bidrage med en sportslig udvikling inden for elite
cykelsporten for herrer og damer under Københavns eliteteam.

Sponsoraterne er pr. år og ekskl. moms.
Udover sponsorplads har sponsoren og dens ansatte mulighed for at deltage i månedlig
fællestræning samt deltagelse i Amager Cykle Rings interne cykelløb. Vi bestræber os på
løbende at give alle samarbejdspartnere eksponering på sociale medier samt levere content til
disse.
Der er fuld ret til ekstern og intern markedsføring i forbindelse med et sponsorat.

Med sportslige hilsner
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