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til fordel for Børnecancerfonden  

Vil du hjælpe os med at hjælpe dem? 
 

 

Øvrige sponsorer 

bidrag efter aftale med den enkelte deltager/rytter, registrering ved Team Ringe - sponsorkontaktperson (se nedenfor) 

Naturalie-leverandør 

Bidrag, f.eks. forplejning, brændstof eller udlån af biler,  

hvorved udgifterne kan holdes nede og overskud  

øges til Børnecancerfonden 
 

Alle sponsorer og bidragydere bliver eksponeret på 

følgebiler, cykeltrøjer og buks, samt på hjemmesiden 

”www.teamringe.dk” - i henhold til aftale og bidrag. 

 

bidrag til Børnecancerfonden kan indsættes                    

på konto 5772 - 4391825535  (Nordea) 

 

  

Plads nr. 1-2-3 (krave) Pr. stk. 3.000,-  

Plads nr. 4-5-6 (bryst, øverst) Pr. stk. 5-7.500,- Enkelte pladser kan være solgt 

Plads nr. 7-8-9 (forside) Pr. stk. 7.500-15.000,-  

Plads nr. 10-11 (for-sider) Pr. stk. 5-10.000,-  

Plads nr. 12 (ryg, øverst) Pr. stk. 10-15.000,-  

Plads nr. 13-14-15 (ryg) Pr. stk. 10-15.000,-  

Plads nr. 16-17-18 (ryglommer) Pr. stk. 5-10.000,-  

Plads nr. 19-20 (bag-sider) Pr. stk. 5-10.000,-  

Plads nr. 21-22 (skuldre) Pr. stk. 10-15.000,-  

Plads nr. 23-24 ærmer Pr. stk. 3000,-  

Plads nr. 31-35 (bukser) ej vist Pr. stk. 5-10.000,-  

 

RINGE ►PARIS 

2007 - 2018 

 ..nu for 12. gang 
til fordel for Børnecancerfonden 

 

Se desuden vores hjemmeside: 

www.teamringe.dk 

 

Der vil være links til sponsorernes 

hjemmesider, og daglige opdateringer fra 
turen 

 
eller følg os på FaceBook: 

.../groups/ Team Ringe 
 

 

Vi holder fast i at støtte det gode formål og 
den gode idé, det er at give kræftramte børn 

mulighed for at få nogle gode ekstra 

oplevelser i hverdagen og støtte forskningen. 
 

Team Ringe kører prolog fra Torvet i Ringe 

fredag den 20. juli 2018 

afgang mod Paris fra Torvet i Ringe 
 lørdag den 21. juli 2018 ca. kl. 11.00 

ankomst Concordepladsen i Paris  
fredag den 27. juli 2018 ca. kl. 15:00 

 

Team Ringe's primære formål er, at samle 
penge ind til Børnecancerfonden. 

Derudover, at vi som deltagere får en masse 

motion, et godt sammenhold, og en 
oplevelse på turen. 

Det gælder ikke om at komme først, men om 

at alle kommer godt frem til Paris, 

Ringe ► Paris 

Billede fra Team Ringes tur til Paris i 2017 vel ankommet på Place de la Concorde. 

I baggrunden ses Eifeltårnet og den 23 meter høje, ca. 250 ton tunge Luxorobelisk, 

som er udført i rosa granit, forsynet med hieroglyffer og gylden spids. Stammer 

oprindeligt fra Ægypten, hvor den var den ene af to obelisker, som stod udenfor 

Luxortemplet, rejst ca. 1250 f. kr. af Ramses II. 

Børnecancerfondens mål er at hjælpe børn med kræft i Danmark 

Henvendelse vedr. sponsorering til: 
 

Torge Fomsgaard 

telefon 27850860 

e-mail: torgepohl@gmail.com 

 

 

læs mere på www.teamringe.dk 

Det gør de ved at: 

• støtte forskning (f.eks. i nye og bedre behandlingsmetoder) 

• forkæle børnene (penge til udflugter, julearrangementer, familieweekends eller små feriophold) 

• udgive informationsmateriale. 

• støtte børnene og familierne - giver håb 

www.børnecancerfonden.dk 

http://www.teamringe.dk/


 

Vil du være sponsor for Team Ringe?   

Team Ringe er udsprunget fra en flok lokale cykelentusiaster, som 

har cyklet sammen og hver for sig siden midt i 90'erne 

Der er efterhånden ca. 80 mænd og en god håndfuld kvinder 

som hver onsdag fra kl. 17-18 kører med start fra det lokale 

Elværk. Efter turen drikker vi en øl eller vand sammen 

Sæsonen starter officielt på den sidste onsdag i marts måned, 

med en lille kort cykelgudstjeneste og slutter med udgangen af 

september. 

En del syntes ikke, det er nok med en cykeltur én gang om 

ugen, så de cykler måske 3-4 gange yderligere i løbet af ugen.  

Team Ringe blev dannet i 2006 da muligheden for at cykle til 

Paris pludselig bød sig. Første tur var i 2007 med 18 ryttere     

og 4 hjælpere. 

Indsamlet til dato i alt kr. 1.792.582 

2007 kr. 30.189 / 2008 kr. 60.794 / 2009 kr. 83.176  

/ 2010 kr. 143.311 / 2011 kr. 219.406 / 2012 kr. 172.387  

/ 2013 kr. 202.000 / 2014 kr. 170.000 / 2015 kr. 212.000  

/ 2016 kr. 213.633 / 2017 kr. 285.686 / 2018 kr. ---------- 

 

 Glimt fra Team Ringe tur 2017  

 

Ruten fra Ringe til Paris 

Ryttere: Anne Dorthe Lykkegaard 
  Arne Petersen 
  Dorte Rosenfeldt 
  Erik Hermannsen 
  Flemming Jensen 
  Flemming Roesbjerg 
  Hans Hansen 
  Holger Thomsen 
  Jens Svane 
  Jørgen Burchardt 
  Jørgen Kirk Berg 
  Kaj Rasmussen 
  Martin Laugesen 

Mikael Andersen 
  Ole Andersen 
  Per Trabjerg 
  Stig Kjeldberg 
  Steen Henriksen 
  Svend Petersen 
   

TEAM RINGE 2018 - holdet 

Følgebiler er uundværlige på sådan en tur, som vi har været 

utrolig glade for at have i form af Mercedes Benz v/ Peter 

Christensen i Odense, som igen i 2018 stiller biler til rådighed 

Ryttere: ”Sølvpilen” 
Søren Mathiassen 
Troels W Sørensen 

  Tom Steiner Rasmussen 
  Torge Fomsgaard 
  Mercedes 
  Mercedes 
 

Hjælpere: Henning Lolk  
Käthe Lolk 
Henrik Vorgod Kristensen 
Thomas Hansen 

21. juli 2018 afgang Ringe Torv 

 

27. juli 2018 ankomst Paris, Place de la Concorde 

 

   i alt ca.1150-1200km 


