
Hørsholm 79ers Cykelsprinten 2018
Vi har fornøjelsen af at invitere til et spinning-event for partnere, medlemmer og andre støtter. 
Datoen er 21. april og vi starter kl. 14. Kl. 16 er der forhåbentligt en måske afgørende finale i 
Dameligaen, hvis dameholdet er så dygtige at kvalificere sig.

Cykelsprinten er en stor spinning-event, hvor man kan konkurrere om at køre kroner hjem til 
Hørsholm 79ers, at cykle længst – og samtidig netværke med nye partnere på en sjov måde.

Hvert cykelhold består af fire mere eller mindre fitte og veltrænede cykelryttere og  en 
cykelholdejer. Rytterne cykler i alt en time, men kun seks minutter ad gangen, inden der skiftes.

Bliv holdejer
Du har mulighed for at stille med et cykelhold i Hørsholm 79ers Cykelsprinten 2018. Du vil fremgå 
som holdejer med logo og beskrivelse på vores hjemmeside.

Som holdejer kan du medbringe to personer til arrangementet, udover cyklisterne, hvilket 
inkluderer stående buffet inklusive øl/vand/vin ad libitum under jagten. Endvidere adgang for to 
personer i partnerområdet til ligakampen på dagen.

Bliv Holdsponsor
Som holdsponsor har du mulighed for at deltage i Cykelsprinten 2018 med to personer. Dette 
inkluderer stående buffet inklusive øl/vand/vin ad libitum under jagten. Envidere adgang for to 
personer i partnerområdet til ligakampen på dagen. Minimumsbidraget, hvis man vil invitere en 
gæst med til eventen, er kr. 2.000.

Anpartshaverens navn vil op til Jagten blive eksponeret på vores hjemmeside og i 
kampprogrammerne.

Vinder
Den samlede vinder af Cykelsprinten 2018 bliver det hold, der kører flest penge hjem til Hørsholm 
79ers, men der bliver også præmie til det hold, der kører flest kilometer.

Vinderen får en andel i den indstiftede vandrepokal.

 Vi håber, hver holdejer kan skaffe mellem 15 og 25 anparter.

CYKELSPRINTEN



Virksomhed:.....................................................................................................................................

Adresse:...........................................................................................................................................

Email: .................................................................. CVR-nummer .....................................................

Kontaktperson:......................................................  Telefon:    .........................................................

Du har mulighed for at stille med et cykelhold i Hørsholm 79ers Cykelsprinten 2018 lørdag 21. april 
2018. Hvert cykelhold består af mere eller mindre fitte veltrænede cykelryttere,  en cykelholdejer 
og en holdleder.

Som holdejer kan du deltage i Cykelsprinten med to personer, hvilket inkluderer stående buffet 
inklusive øl/vand/vin ad libitum under jagten. Envidere adgang for to personer i partnerområdet til 
de to ligakampe på dagen.

Som holdejer er det VIGTIGT, at dit hold får så meget støtte som muligt. Det sker bl.a. ved at sælge 
flest mulige anparter, der støtter holdet med aftalt beløb pr. kørt km. Det er cykelholdene, der le-
verer kilometerne, og det er er cykelholdets anpartshavere, der leverer kroner til 79ers - og dig, der 
får en god og sjov relation til dem.

Den samlede vinder af Cykelsprinten 2018 bliver det hold, der kører flest penge hjem til Hørsholm 
79ers, men der bliver også præmie til det hold, der kører flest kilometer.

Vinderen får en andel i den indstiftede vandrepokal.

Anparter til dit hold giver et beløb pr. kørt km. (min. 20 kr./km. - max. 200 kr./km.) Anpartshaveren 
kan sætte en maksimumsgrænse for, hvor meget han vil betale (min. 2000 kr.).

 Vi håber, hver holdejer kan skaffe mellem 15 og 25 anparter.

HOLDEJER



ANPARTSHAVER
Virksomhed:.....................................................................................................................................

Adresse:...........................................................................................................................................

Email: .................................................................. CVR-nummer .....................................................

Kontaktperson:......................................................  Telefon:    .........................................................

Cykelholdene leverer kilometerne til Cykelspurten, men de har alle brug for mange anpartshavere, 
som støtter dem og bidrager til Hørsholm 79ers pr. kørt Kilometer

Arrangementet foregår lørdag 21. april 2018, forhåbentligt i forbindelse med en finalekamp i 
Dameligaen. 

Cykelholdene er følgende - sæt kryds ved det hold du ønsker en anpart i:
__ Team FitnessNu    __ Team Danbolig
__ Herreholdet    __ Team Kommunalbestyrelsen
__ Høbas Damer    __ Team Anders Hageskov
__ Team Hørsholm Basketball Coach

Jeg vil, pr. kilometer mit favorithold kører samlet, bidrage med (min. 40- max. 200) ...............Kr./Km.

Jeg ønsker, at mit samlede bidrag maksimum må udgøre (minimum  Kr. 2.000)  .....................Kr.
(kun hvis feltet er udfyldt gælder et maksimum bidrag).

Anparten giver anpartshaveren mulighed for at deltage i Cykelsprinten 2018 med to personer. 
Dette inkluderer stående buffet inklusive øl/vand/vin ad libitum under jagten. Envidere adgang for 
to personer i partnerområdet til de to ligakampe på dagen.

Anpartshaverens navn vil op til Jagten blive eksponeret på vores hjemmeside. og i kampprogram-
merne.

Faktura for ovennævnte vil blive fremsendt umiddelbart efter løbet. Alle beløb er ekskl. moms. Køb 
af anpart også mulig via mail direkte til hans@79ers.dk.


