Til fordel for børnecancerfonden

RINGE - PARIS NU FOR 15. GANG
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.
Corona satte i 2020 en
stopper for selve turen til
Paris. I stedet fortsatte
holdet med den ugentlige træningstur indtil 20.
september 2020, bl.a. med
det formål at promovere
sponsorerne.

Team Ringe kører prolog
fra Torvet i Ringe fredag
den 9. juli 2021.
Afgang mod Paris fra
Torvet i Ringe søndag den
11. juli 2021 kl. 10.00.
Ankomst Concordepladsen i Paris lørdag den
17. juli 2021 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 sammen-

hold, og en oplevelse på
turen.
Det gælder ikke om at
komme først, men om at
alle kommer godt frem til
Paris.
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

RINGE - PARIS
2007 - 2021
Til fordel for børnecancerfonden

VIL DU HJÆLPE OS MED AT HJÆLPE DEM?

Børnecancerfondens mål er at hjælpe børn med kræft i Danmark
Det gør de ved at:
støtte forskning (f.eks. i nye og bedre behandlingsmetoder)

TEAM RINGE - SPONSORMULIGHEDER
OBS: Enkelte pladser kan være solgt

Plads nr. 1-2-3 (krave)
3.500,Plads nr. 4-5-6 (forside, øverst)
5.500,Plads nr. 7-8-9 (forside)
12.000,Plads nr. 10-11-12-13 (forside, nederst) 5.500,Plads nr. 30-32 (sider, nederst)
6.000,Plads nr. 29-31 (sider, øverst)
3.500,Plads nr. 14-15-16-17-18-19 (ryg)
12.000,Plads nr. 20-21-22 (ryglommer)
6.000,Plads nr. 27-28 (ærmer, øverst, store) 10.000,Plads nr. 23-24-25-26 (ærmer, yderst) 3.500,Plads (bukser) ej vist
5-10.000,-
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Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk.
Pr. stk

forkæle børnene (penge til udflugter, julearrangementer,
familieweekends eller små ferieophold)
udgive informationsmateriale
støtte børnene og familierne - giver håb
WWW.BØRNECANCERFONDEN.DK

Øvrige sponsorer
Bidrag efter aftale med den enkelte deltager/rytter, registrering ved Team Ringe sponsorkontaktperson (se nedenfor)
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)
Henvendelse vedr. sponsorering til:
Svend Petersen
Tlf. 40452625
e-mail: svendpetersen@skovparknet.dk
læs mere på www.teamringe.dk

TEAM RINGE, HOLDBILLEDE 2020

TEAM RINGE 2021 - HOLDET
Ryttere:
Arne Petersen, Svendborg
Carsten Rasmussen, Svendborg
Dorte Rosenfeldt, Ringe
Dorthe Slabiak, Svendborg
Flemming Roesbjerg, Faaborg
Flemming Theilgaard, Svendborg
Frank Hansen, Hesselager
Holger Thomsen, Svendborg
Jan Nielsen, Gislev
Jens Svane, Ringe
Jørgen Burchardt, Ringe
Karina Slabiak, Svendborg
Krestine Høgh, Gislev
Kristian Høgh, Ringe
Kurt Slabiak, Svendborg
Niels Jønsson, Odense
Ole Andersen, Ringe
Steen Henriksen, Ringe
Svend Erik Esmann, Ringe
Svend Petersen, Nyborg
Tommy Henriksen, Allested-Vejle
Hjælpere:
Erik Pallesen, Ringe
Henrik Høgh, Gislev
Klaus Larsen, Gislev
Helle Poulsen, Odense

Indsamlet til dato i alt
kr. 2.506.478

Følgebiler er uundværlige på
sådan en tur. Vi er utrolig glade for at
Mercedes Benz v/ Peter Christensen i
Odense, igen i 2021 stiller biler
til rådighed.
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VIL DU VÆRE SPONSOR FOR
TEAM RINGE?
Team Ringe er udsprunget fra en
flok lokale cykelentusiaster fra
Ringe Cykelklub, 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. 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 fra Ringe Cykelklub. De senere
år har interessen for Team Ringe
bredt sig, således at der i dag er
ryttere fra flere andre
cykleklubber på Fyn.

