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NU SKER DET SNART...

Kære sponsorer og samarbejdspartnere.
”Medvind” kommer her med en stor hilsen til jer alle fra rytterne
på holdet. De melder klar til den store tur til Paris.
Mange timer er nu blevet tilbragt i sadlen hen over foråret og
forsommeren. Stemningen er høj og fællesskabet unikt. Et hold
der på flottest vis eksponerer et stærkt koncept og tilhørende
sponsorer overalt hvor de kommer cyklende.
Ud over en masse gode fællestræninger i Østjylland har
Team Rotary Favrskov også deltaget i en række officielle
motionscykelløb blandt andet En Forårsdag i Gudenådalen og
Langelinjeløbet.
Det er også blevet til en generalprøve forud for turen til Paris.
Her cyklede holdet fra Favrskov til Thisted og retur på to dage.
Sidste formafpudsning og klarmelding fra ryttere og servicehold.

DET NYE CYKELTØJ - TAK TIL SPONSORER
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INVITATION
Lørdag den 30. juni, Østergade i Hammel
– PROLOG og officiel teampræsentation
Det er vores håb at mange sponsorer og samarbejdspartnere vil møde op og være med til
at gøre prologen til dette års tur til noget ganske særligt. Vi har et hyggeligt program klar
til jer og alle rytterne kommer og hilser på. De afslutter prologen ved at cykle samlet fra
Hammel. Dagen efter tages der hul på 1. etape Hammel – Åbenrå.
Denne lørdag er 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.

DEN STORE STARTFEST - PROGRAM
10:00 Kaffe og rundstykker
10:15 Hinnerup Garden spiller
Præsentation af ryttere
Tale ved Borgmester i Favrskov, 		
Nils Borring
11:15 Hinnerup Garden spiller
11:30 Rytterne sendes afsted

Det er ikke nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Du skal blot
møde op og sammen skaber vi et super arrangement.
Hvordan går det?
Du vil kunne følge Team Rotary Favrskovs tur ned igennem Europa til
Byernes By via holdets Facebook profil. Her vil der være opdateringer
undervejs.
God sommer og tak
Team Rotary Favrskov og de tre Rotary Klubber i Favrskov Kommune vil
også gerne benytte lejligheden til at ønske dig en god sommer og endnu
engang tak fordi du har valgt at støtte op om projektet. Vores resultat
uddeles til velgørenhed og gode formål. I år blandt andet Børns Vilkår og
deres arbejde for Børn der oplever svigt.

Vi ses på den store klinge.

DE FANTASTISKE FIRE
Vores fire hovedsponsorer.

