
 
 

Tour de LBK 2016 
Større, sjovere og vildere end nogensinde! 

Kære LBK’ere i alle aldre 

Så er det tid til at finde cyklen frem igen! Årets Tour de LBK løber nemlig af stablen søndag den 12. juni fra kl. 12-

ca.14.30! I år har vi virkelig lagt os i selen for at lave et fantastisk arrangement for hele klubben – flere præmier, 

mere underholdning, konkurrencer, musik og selvfølgelig godt med mad og drikke til alle, cyklende som heppende. 

Tour de LBK har to primære formål:  

 Indsamle midler til LBK, der skal sikre samt være med til at øge kvaliteten og aktivitetsniveauet i klubben. 

 Samle medlemmer, forældre m.fl. på tværs af alder og niveau til en social og aktiv dag i solen (promise!)  

Hvem kan deltage? 

Alle! Alle som har lyst til at cykle en time, og som kan samle sponsorer for minimum 10 kr. pr. kørt kilometer er 

velkomne. Det vil sige, at både forældre og søskende med lyst til ekstra motion og doublemakkeren fra naboklubben 

er meget velkomne til at deltage sammen med LBKs medlemmer. Og det er selvfølgelig tilladt at sponsere sig selv!  

Masser af flotte præmier 

Vi har i år gjort en ekstra indsats for at skaffe præmier, så intensiteten både på og af cyklen bliver endnu federe!  

 Diplomer og præmier til alle U9 og U11 spillere, der deltager 

 Præmie til den der skaffer flest sponsorer til hhv. 1. april, 1. maj og samlet 12. juni 

 Præmier til de tre, der kører flest penge ind 

 Præmie til den tilskuer, der tager det bedste billede på dagen. Særlig LBK-jury afgør resultatet  

 Tipskonkurrence med præmie til den der gætter tættest på de 3 hurtigste drenge og 3 hurtigste piger 

 Præmier til hurtigste pige og dreng i U11, U13, U15, U19, senior og +40 

Program for Tour de LBK 
12.00-12.30  Ankomst og opvarmning 

12.30-13.30  Feltet cykler, underholdning, konkurrencer, forplejning mm. For tilskuere 

14.00-ca.14.30 Præmieoverrækkelse, mulighed for massage mm.  

Ved et højt deltagerantal, inddeles feltet muligvis i to hold, som cykler forskudt af hinanden. Dette meddeles i så fald 

minimum en uge før afvikling. Det vil betyde ekstra god opbakning fra sidelinjen under løbet! 



 
 

Sådan gør du 

1. Gå ind på www.lyngbybadminton.dk og tilmeld dig arrangementet senest 1. juni 

2. Aflevér (se hvordan nedenfor) din sponsorliste senest 1. juni 

3. Spørg dine forældre, bedsteforældre, din arbejdsgiver, og alle andre, du kunne forestille dig, om de vil 

sponsorere dig til årets Tour de LBK. Enten x-kr. pr. km man når at køre på én time – eller som fast beløb.  

o NB! Vær opmærksom på, at LBK allerede samarbejder med en række lokale forretninger i Lyngby. 

Hvis du er i tvivl, hvorvidt de støtter klubben i forvejen, så spørg endelig!   

4. Mød op den 12. juni og få en god og hyggelig oplevelse med klubben! Der er start og mål på Skovlinien, 

Værløse, ikke langt fra Kollekolle. Ruten samt et billede af startområdet udsendes i ugen op til løbet.  

Hvilke regler gælder? 

Vi kører på offentlig vej med polititilladelse, og selvom vi har fundet en rute med et minimum af trafik, gælder 

selvfølgelig trafikloven og almindelig sund fornuft. Der vil være kontrollanter ved alle indfaldsveje og sving. 

Cykelhjelm er påbudt. Alle typer af cykler er tilladt. De yngste ryttere er velkomne til at tage en forælder med på 

turen – både for hygge og for sikkerhed! Man tæller selv sine omgange; en omgang vil være ca. 4,3 km.  

Sponsorlister og kontrakter 

På den vedlagte sponsorliste skal du notere navn og mailadresse på hver enkelt sponsor. Ønsker din sponsor en 

kvittering, kan du benytte kontrakten nedenfor. Du beholder den øverste del af kontrakten, og den nederste halvdel 

afklippes og gives til sponsoren som kvittering. Ved større sponsorater, henviser vi til vores hjemmeside 

http://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=16 og opfordrer til at kontakte 

aktivitetschef, Casper Wiklund (aktivitet@lyngbybadminton.dk, tlf. 28990906), for muligheder for eksponering mm. 

Når din sponsorliste er klar, bedes du gøre en af følgende (senest 1. juni): 

o Send sponsorlisten til tourdelbk@lyngbybadminton.dk, eller 

o Print sponsorlisten og aflevér den til en af hovedtrænerne (Wiklund, Arved, Lars, Nicolai, Kathrine) 

Når løbet er afsluttet udregnes deltagernes indkørte beløb, hvorefter de enkelte sponsorer modtager en takkemail 

og opkrævning fra Lyngby Badminton Klub, på vegne af de sponsorerede. Deltagerne skal således ikke foretage sig 

noget i forhold til opkrævning af sponsoraterne. 

 

Vi håber meget, at vi har fanget Jeres interesse, og at I har lyst til at tilbringe et par sjove søndagstimer sammen!  

På forhånd tak for din støtte til arrangementet og til LBK 

Mvh. Lyngby Badminton Klub 

http://www.lyngbybadminton.dk/
http://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=16
mailto:aktivitet@lyngbybadminton.dk
mailto:tourdelbk@lyngbybadminton.dk


 
 

Tour de LBK 2016 - sponsorliste 

 

Cyklist: __________________________________ 

Sponsors navn e-mail Sponsorat pr. 
kørt kilometer 
(min. 5 kr.) 

Sponsorat 
fast beløb 

Ønskes 
omtale på 
hjemmeside 
mm. (sæt X 
for ja) 

    

    

    

    

    

    

 



 
 

Tour de LBK 2016 - sponsorkontrakt 

Cyklist________________________________________________ 

Sponsors navn og e-mail Sponsorat 
pr. kørt 
kilometer 
(kr.) 

Sponsorat 
fast beløb 
(kr.) 

Sponsors 
underskrift 

 

 

   

 

Klip her ---------------------------------------------------------------------- klip her 

Tour de LBK 2016 - sponsorkvittering 

Du har sponseret følgende cyklist ___________________________   

med____ kr. pr. kørt kilometer / med ____ kr. som fast beløb til cykelløbet Tour de LBK, 

som afvikles søndag den 12. juni kl. 12.00-ca.15.00. 

Som modydelse for dit sponsorat, vil du blive nævnt på vores hjemmeside samt Facebook-

side med navn/logo. Du vil efter løbet modtage en opgørelse, som kan betales via bankoverførsel eller Mobile Pay. 

Ønsker du at forblive anonym, bedes du nævnte dette over for cyklisten.  

Tak for din støtte til Lyngby Badminton Klub 


