
 

Team Ringe 2022 
Deltagerbetingelser (ryttere og chauffører/hjælpere)  
 

Hovedformålet med deltagelse i Team Ringe er at indsamle 
penge til Børnecancerfonden med det sigte at hjælpe børn 
med kræft i Danmark.  
 

Betingelser for deltagelse på Team Ringe 2022:  
 

• Tilmeldingsfrist: senest 4. december 2021 

• Max. holdstørrelse er højst 26 ryttere + 4 chauffører/hjælpere, i alt højst 30.  

• Medlemskab af Team Ringe (aktivt medlemskab) kræves, både for ryttere og chauffører/hjælpere. 

o Pris for deltagelse for alle ryttere til Team Ringe er 2850,- (inkl. medlemskab), betales i 2 rater 

o Pris for deltagelse for chauffører/hjælpere til Team Ringe er 1450,- (inkl. medlemskab) 

• Lokale ryttere vil have fortrinsret til holdet.   

• 1. rate er på kr. 500 (gælder både ryttere og chauffører/hjælpere) betales ved tilmelding til Team Ringe, som er 
bindende 

o indbetales på konto 5772 - 4391825535 senest 4. december 2021 
o mrk. med deltagernavn.  

Når første rate er indbetalt modtages mail som bekræftelse på tilmelding.  
1. rate betales ikke retur ved evt. frafald (gælder alle) 

• 2. rate på kr. 2350,- (for ryttere) indbetales på konto 5772 - 4391825535 senest 7. januar 2022 
mrk. deltagernavn 

• 2. rate på kr. 950,- (for chauffører/hjælpere) indbetales på konto 5772 - 4391825535 senest 7. januar 2022 
mrk. deltagernavn 

• Egenbetaling for rejseomkostninger afregnes af tur-deltager direkte med rejsearrangør Papuga, jf. tilbud. 

Billigste pris 6.295,- (uden hjemtransport) 
Priser dækker hhv. overnatning og forplejning undervejs eksklusive/inklusive hjemtransport, alt afhængig af 
hvilket tilbud man tilmelder sig. 

o Tilmelding på Papuga A/S hjemmeside, nærmere info. om endelig tilmeldingsdato senere 
o Betaling direkte til Papuga A/S  

• Pårørendepakker med bustransport tur/retur eller oneway tilmeldes og afregnes ligeledes direkte med 
rejsearrangør Papuga A/S jf. tilbud. 

Sponsorater 

• Hver rytter skal skaffe sponsorat(er) for mindst 5.000 kr., og gerne højere. Det forventes, at alle gør deres 
yderste for at skaffe sponsorer, jfr. formålet med deltagelse i turen. 

•  Et sponsorat kan ikke deles med andre deltagere. 

• Værdien af sponsorater i form af gaver og naturalier indgår ikke i mindste beløbet på kr. 5.000. 

• Kan en rytter ikke samle sponsorater for minimumsbeløbet, indbetaler vedkommende selv 

• Fristen for sponsorater til tøj er den 15. januar 2022 



 
• Fristen for afregning af minimumsbeløbet på kr. 5.000,- er den 15. marts 2022. Yderligere sponsorater kan 

naturligvis også tegnes herefter. 

 

Træning 

• Deltagerne forpligter sig til at træne mindst 2500 km inden afgang, og derigennem være i stand til at køre i gruppe 
med et gennemsnit på 25-27 km/t, på de flade etaper.  

• Deltagerne forpligter sig til i videst muligt omfang at deltage i alle fælles træningsture. Det er vigtigt at vænne sig 
til kørsel i gruppe, af hensyn til sikkerheden for alle, og for at skabe et godt socialt miljø inden afgang. 
Det kan anbefales, at føre en træningsdagbog (forslag til træningsdagbog fremsendes via mail). 
  

Deltagerbetingelser (chauffører og andre hjælpere)  
 

• Egenbetaling andrager 1.450,- kr. og dækker ligeledes overnatning og forplejning undervejs til og med søndag 
morgen i Paris. Chauffører kører bilerne hjem lørdag, omkostninger ifbm. dette er inkl. i prisen. 
Chauffører/hjælpere har ingen forpligtelser i forhold til at skaffe sponsorer, men man er selvfølgelig meget 
velkomne til at deltage. 


