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VELKOMMEN
PÅ DEN STORE KLINGE
”Medvind” er Team Rotary Favrskovs nyhedsbrev og du sidder
lige nu med årets første udgave. Vi undersender 4 til 5 PDF
nyhedsbreve om året. ”Medvind” fungere som ren information
både i forhold til det cykelfaglige men også hvordan projektet
forløber i forhold til velgørenhed. Endelig kan der også være
vigtige datoer og invitationer.

ET GODT NYTÅR OG FULD DAMP PÅ CYKLERNE
Vores flotte hold af motionscyklister er allerede godt i gang med træningen.
Ja faktisk så startede 2018 holdet allerede med lidt ”smugtræning” helt
tilbage i efteråret. Her efter nytår står den på spinning hver lørdag kl. 10:30
hos vores sponsor og samarbejdspartner Hadsten Motionsforening. Kig
gerne op forbi og hils på.
Til marts begynder landevejstræningen igen med første træning søndag
den 4. marts. Her efter trænes alle søndage og fra april kobles der også
en tirsdagstræning på programmet. Alle træninger starter og slutter ved
Hinnerup Rotary Klubs lokaler på Skovvej 3 i Hinnerup. Skriv eller ring
endelig, hvis du har lyst til at kigge forbi en gang eller to. Så får vi det
koordineret med den træningsansvarlige.

Massiv sponsoropbakning
Team Rotary Favrskov er et velgørenhedsprojekt på to hjul. Det er de tre
Rotary klubber i Favrskov Kommune der står bag projektet. Det styres til
dagligt af en styregruppe med repræsentanter fra de tre Rotary klubber.
Velgørenhed er det primære for Team Rotary Favrskov. Derfor er det
også meget opløftede, at vi her fra årsskiftet kan se en positiv trend.
Sponsoraterne til projektet er i vækst for såvel antal som størrelse. Det er
vi meget taknemmelige for.
Vi håber også at vi kan få etableret et netværk omkring sponsorerne for
den vej igennem at styrke relationerne imellem alle aktører omkring Team
Rotary Favrskov. Derfor har vi også valgt at inviterer til netværksmøder hen
over sæsonen.
Se datoer og indhold for de møder vi allerede har på plads. Der udsendes
særskilte invitationer med detaljeret program. Men sæt gerne kryds i
kalenderen allerede nu.

BØRNS VILKÅR

Sponsormøde onsdag den 18. april. Nilles Kro kl. 15:30 og 18:00.
Team Rotary Favrskov støtter i 2018 blandt andet Børns Vilkår som driver Børne Telefonen.
Onsdag den 18. april får vi besøg af Børns Vilkårs direktør Rasmus Kjeldahl. Arrangementet afholdes hos Nilles
Kro der er en af vores sponsorer og samarbejdspartnere. Rasmus Kjeldahl er en spændende foredragsholder
og han vil fortælle os om Børns Vilkårs arbejde og ikke mindst hvad dine sponsorkroner blandt andet kommer
til at gå til i 2018. Rasmus er selv ivrig motionscyklist, hvorfor mødet også er todelt. Vi starter kl. 15:30 med
kaffe, herefter cykeltur på cirka 1½ time. Du kan også tilslutte dig mødet kl. 18:00 til spisning og efterfølgende
foredrag. Læs meget mere om det i invitationen vi udsender i løbet af februar. Til dette arrangement kan du
møde andre sponsorer, medlemmer fra de tre Rotary Klubber i Favrskov Kommune samt ryttere fra Team
Rotary Favrskov. Vi håber du vil bakke op om arrangementet med din deltagelse.
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ROLF SØRENSEN OG ITALIEN RUNDT
Sponsormøde onsdag den 2. maj. Sparekassen Kronjylland,
Hammel kl. 15:00 og 18:00.
Onsdag den 2. maj får Team Rotary Favrskov besøg af tidligere cykelrytter og nu cykelekspert
Rolf Sørensen. Mødes afholdes hos en af vores sponsorer og samarbejdspartnere
Sparekassen Kronjylland på Frankrigsvej i Hammel. En spændende eftermiddag og aften
med masser af fokus på cykling og anekdoter fra Rolfs liv i det professionelle felt. Rolf
sætter også fokus på det topaktuelle Italien Rundt, som netop køres i maj måned. Men
han kigger også frem mod den store franske rundtur til sommer, Tour de France.
Mødet er todelt. Vi starter kl. 15:00 med kaffe, herefter cykeltur på cirka 2 time. Du kan
også tilslutte dig mødet kl. 18:00 til sandwichs buffet og efterfølgende foredrag med Rolf
Sørensen. Læs meget mere om programmet i den invitation vi udsender i løbet af februar.
Til dette arrangement kan du møde andre sponsorer,
medlemmer fra de tre Rotary Klubber i Favrskov Kommune
samt ryttere fra Team Rotary Favrskov.
Vi håber du vil bakke op om arrangementet med din
deltagelse.

DEN STORE STARTFEST - PROLOG
Kom og oplev Team Rotary Favrskovs prolog mod
byernes by. Lørdag den 30. juni i Hammel.
En meget vigtig dag og et stort arrangement for projektet. Vi vil gerne
invitere dig til vores sponsorarrangement i forbindelse med prologen til
Team Rotary Favrskovs tur til Paris. Vi er værter ved lidt forplejning mens
vi overværer taler, indskrivning, interviews og naturligvis ser rytterne cykle
afsted. En meget stemningsfuld oplevelse. Sæt allerede nu kryds denne
dag. Vi glæder os til at se dig og udsender særskilt invitation med detaljeret
program når vi kommer tættere på.

DE FANTASTISKE FIRE

KONTAKT OS GERNE

Vores fire hovedsponsorer.

Har du spørgsmål til projektet eller dit sponsorat er du altid velkommen
til at kontakte os. Vi træffes på alle hverdage mellem 09:00 og 15:00 på
telefon 40378620. Vi hører også gerne fra dig med ideer til aktivering af
dit sponsorat. Det kan være personaleevents eller hvad med at få besøg
af Team Rotary Favrskov på virksomheden. Vi kommer også gerne ud og
fortæller vores historie.

Vi ses på den store klinge.
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AC Malerfirma ApS
Aleris-Hamlet Privathospitaler
AN Planteservice
Aura Energi
Autohuset
Boxdepotet
Byg & Mal
Byggesagkyndig.NU
Danske Fragtmænd
DCC A/S
Delacour
Djurslands Bank
Elgaard Mancom
Favrskov Køkkencenter
Foldby Autoteknik
Foldby VVS
Hadsten Motionsforening
HP Elservice A/S
Hybel A/S
Jydsk Tagteknik
Jyske Bank
K Consult ApS
Kim Gulvmand
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Kvist & Jensen
Magnus Frisch Hammel A/S
Malerfirmaet Andersen & Ovesen ApS
Michael Gertsens Murerfirma
MJT Container
Morten Nørgaard
Murermester Karl-Johan Hvid Tønnesen
Nilles Kro
Ove B. Dirksen A/S
PE Tagdækning
Plantas Group A/S
Redmark
Revision Ry & Hammel
Sanistål A/S
Skjold Burne
Sparekassen Kronjylland
Søften Smede og Maskinværksted
Tandlægerne Hedegaard og Kjærgaard
Tikiøb Event
Vestjysk Bank
Vilhelm Kiers Fond
VVS Installatør Flemming Sørensen

