Invitation til
væddeløb

Alle er
velkommen

på Racing Arena Aalborg (VÆDDELØBSBANEN)
Mandag den 23. april 2018 kl. 17.00
Oplev autentisk væddeløbsstemning, når de imponerende
heste suser forbi i trav eller
galop, ledsaget af speakerens
intense stemme i højtaleren.
Mød også nye og gamle ”rynker”
og hør mere omkring projektet
Team Rynkeby.
Se vores nye Rynkebycykel og
få mere info om deltagelse i
velgørenhedscykelløbet.

PROGRAM
Kl. 17.00 1. løb starter
Kl. 17.30 Madboder åbner
Kl. 18.30 Starten går til

THORKILD DAHL
JESPERSENS
ÆRESPRÆMIELØB
Kl. 19.30 Starten går til

TEAM RYNKEBYS
SHOWLØB

Kl. 20.30	Vi siger tak for en

dejlig aften

TEAM RYNKEBY
Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres
familier. Team Rynkeby blev stiftet i 2002, da 11
motionscykelryttere med tilknytning til den danske
juiceproducent Rynkeby Foods A/S besluttede sig
for at cykle til Paris for at se afslutningen på Tour
de France. Pengene donerede Team Rynkeby til
børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital, og en tradition var født.

1.900 CYKELRYTTERE I 6 LANDE

THORKILD DAHL JESPERSENS

TEAM RYNKEBYS

ÆRESPRÆMIELØB SHOWLØB
Gennem en utrættelig indsats for andre, har Kaptajn
Thorkild Dahl Jespersen, i gennem mange år været
en væsentlig del af Team Rynkeby Nordjyllands DNA.
Thorkild har skabt mange store oplevelser for deltagere
og samlet mange penge ind til Team Rynkeby. For at
æres hans mangeårige utrættelige indsats for andre
har en række sponsorer skabt dagens ærespræmieløb
til hyldest for alle dem som gør en ekstra indsats i
hverdagen og ikke mindst til gavn for andre. Vi ønsker
alle løbsdeltagere et godt og fair løb.

Skydebanevej 25 . DK-9000 Aalborg

Sponsorstøtte skaber fundamentet
for Team Rynkeby. Med dagens
arrangement vil vi gerne takke de
mange personer og virksomheder som
gennem årene har støttet projektet. Med
dagens showløb vil vi forhåbentlig ud
over et godt grin kunne give sponsorer,
tilknyttede personer og deltagere en
enestående oplevelse.

Der er over 30 løbsdage i 2018, og på hjemmesiden
kan du få svar på spørgsmål vedrørende spil på
heste m.m.

I dag består Team Rynkeby af 1.900 motionscykelryttere og 450 hjælpere fordelt på 48 lokale
hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland,
Norge, Færøerne og Island. Deltagerne er udvalgt
blandt tusindvis af ansøgere.

PENGENE GÅR UBESKÅRET TIL
BØRN MED KRITISK SYGDOM
I gennem det meste af et år skal deltagerne ikke
alene blive i stand til at cykle de ca. 1.400 km til
Paris – de forpligter sig også til at gøre en indsats
for at rejse penge til børn med kritiske sygdomme.
Rynkeby Foods A/S og God Morgen dækker alle
projektets centrale omkostninger, hvilket betyder,
at de penge, som Team Rynkeby indsamler i hvert
land, doneres ubeskåret til lokale organisationer,
som hjælper børn med kritiske sygdomme.
I Danmark støtter Team Rynkeby to organisationer;
Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

I 2017 donerede Team Rynkeby
65,2 mio. DKK til organisationer,
der hjælper børn med kritiske
sygdomme - heraf gik de 32,2 mio.
DKK til Børnecancerfonden og
Børnelungefonden i Danmark.

