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Ta´ madkurven med til 
Y’s Men’s klubbernes cykelsponsorløb den 29. maj 2018 

Vi har 11 ryttere der har sagt ja til at cykle i en time, for at samle penge sammen til en bålhytte til 

Kragereden og de har brug for din/jeres støtte. Det kan du/I give dem på følgende måder: 

1) Du/I kan komme op heppe på dem, mens de cykler 

- Vi mødes kl. 17.00 ved F.L. Smidths Vej, hvor vi samlet sidder og spiser. 

I medbringer selv en madkurv til det antal personer I kommer og et tæppe til at sidde på. Så 

sidder vi og hygger en times tid, mens det første hold ryttere kører. 

når det er vores rytters tur, kl. 18.30, til at køre, er vi klar til at heppe på dem, så de kan få 

trampet i pedalerne og få samlet penge sammen. 

2) Du/I kan give et beløb til én eller flere ryttere 

- Udfyld vedhæftede seddel og giv den til Hanne Rasmussen eller læg den i postkassen hos 

vores kasser Jørgen Jensen, Kragelundvej 43, 8600 Silkeborg eller send den til 

viktor@fdf.dk, senest d. 20. maj. 

De 11 ryttere er: 

1. Jasmin Barwari, Væbner 

2. Thora Brinkmann, Væbner 

3. Mike Sørensen, Væbner 

4. Sara B. Andersen, Væbner 

5. Julie G. Hansen, Væbner 

6. Sigurd Broberg, Pilt 

7. Tobias Koustrup, Pilt 

8. Emil Krog, Pilt 

9. Clara Vestergård, Pilt 

10. Emma Schiøtte, Seniorvæbner 

11. Claus Nordstrøm, Senior 

3) Du/I kan hjælpe med at få andre til at give et tilskud 

- Spørg familie, naboer, arbejdskollegaer mv. om de vil være med til at støtte FDF Kragelund 

ved at få dem til at udfylde vedhæftede seddel. 

Vi håber vi ses den 29.maj  

Mange hilsner fra Cykelsponsorudvalget i FDF Kragelund 

Benedikte Kirkegaard, Hanne Rasmussen og Else Andreassen 
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Hjælp FDFerne op på cyklen så de kan trampe penge 

sammen til FDF Kragelund. 
Tirsdag den 29. maj 2018 afvikler Y´ Mens Club, Silkeborg, deres årlige Cykelsponsorløb og FDF Kragelund 

stiller op for at trampe penge sammen. Til dette har vi brug for sponsorer, så kredsen kan få den bålhytte 

de længe har ønsket sig. 

Der cykles en rute på 1 km i en time og der er følgende muligheder for at sponsorere: 

Et beløb pr. omgang. (Evt. med et max beløb) 

Et fast beløb, uanset hvor mange omgange der bliver kørt. 

Der er ikke nogen krav eller forventninger til beløbenes størrelse. Alle bidrag er meget velkomne. 

Du kan se info om cykelsponsorløbet her: http://faellesbyudvalget.dk/cykelsponsorudvalget/index.html 

Hvis du gerne vil være sponsor for en rytter, så udfyld nedenstående seddel (én seddel for hver rytter du vil 

sponsorer) og aflever den til Jørgen Jensen, Kragelundvej 43, 8600 Silkeborg eller på viktor@fdf.dk, senest 

d. 20. maj. 

Du vil få en mail med en bekræftelse på dit sponsorat. 

Beløbet vil blive opkrævet pr. mail efter Cykelløbets afvikling. 

TAK for din støtte 

---------klip og aflever--------klip og aflever--------klip og aflever--------klip og aflever--------klip og aflever--------- 

 

Jeg ønsker at sponsorer:___________________________________________________________________ 

 

Mit navn:________________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________ 

Postnr. og by: ____________________________________________________________________________ 

Mail:___________________________________________________________________________________ 

 

Beløb pr. omgang:______________________ Max beløb:_________________________________________ 

Fast beløb, uanset hvor mange omgange der bliver kørt:__________________________________________ 

http://faellesbyudvalget.dk/cykelsponsorudvalget/index.html

