
Egne veje. Fælles mål.   
Amager Cykle Ring - sponsorater 2018-2020 



ACR 2018-2020  
- en del af klubben 

Amager Cykle Ring er en af Danmarks største, ældste og mest succesfulde cykelklubber.  

Klubben har fostret nogle af landets største cykelryttere - ikke mindst den første danske  

verdensmester i landevejscykling nogensinde, Amalie Dideriksen. I 2014 vandt en ACR- 

rytter juniorudgaven af Paris-Roubaix, og i 2016 vandt klubben seks af 14 mulige danske  

mesterskaber ved B&U DM. 

Amager Cykle Ring har flere end 400 medlemmer og oplever i disse år overvældende  

medlemsfremgang. Klubbens hjemmeside er en af de mest besøgte cykelsider i Danmark  

med ca. 10.000 unikke besøg pr. måned. Ambitionerne er store, og Amager Cykle Ring har 

både et juniorteam og eliteteams for mænd og kvinder, der kører løb på højeste niveau  

herhjemme. Ambitionerne står dog ikke i vejen for den særlige klubånd, der er fundamentet i 

Amager Cykle Ring.  

På de næste sider finder I et uddrag af de sponsortilbud, klubben har i perioden 2018-2020. 

Vi håber, I vil være en del af vores historie. Velkommen i klubben. 



 

Cykelryttere er et passioneret folkefærd. Og når man 

kombinerer lidenskaben med den udtalte klubfølelse, 

der er så særlig for Amager Cykle Ring, opnår man en 

meget stærk tilknytning og loyalitet - og langt største-

delen af klubbens medlemmer vil gå langt i ønsket om  

at støtte dem, der støtter klubben. 

Vi kan ikke garantere et bestemt ROI eller love nye  

kunder i butikken, men vi kan med 100 % sikkerhed  

sørge for at levere masser af positiv opmærksomhed - 

og ikke mindst en medlemsskare, der er klar til at støtte 

jer. 

Amager Cykle Ring arbejder hårdt for en ren idræt og 

har tilsluttet sig DCU’s ”Fair Cykling”-kampagne - og 

klubben ønsker derfor også sponsorer med høje etiske 

standarder indenfor deres felt.  

Hvorfor 

være sponsor 

for en cykelklub 

  ? 

 



 

 

   

Plads til alle 
Amager Cykle Ring har medlemmer i alle aldre og på 
alle niveauer, og I kan ud over klassiske sponsorater 
vælge at bidrage til udviklingen i klubbens afdelinger 
gennem støtte til arrangementer eller andre tiltag.  

Børn & unge 

Amager Cykle Ring skaber talenter og internationale resul-

tater ved at sikre eliten gennem bredden. Det målrettede 

arbejde har cykelglæde og klublivet som det centrale, og 

denne tilgang har på få år betydet, at klubben nu har en af 

landets største børne- og ungdomsafdelinger. Den store 

stigning i antallet af børn har også medført et øget behov 

for at sikre rammerne til at fastholde og udvikle rytterne. 

Motionsafdelingen 

Motionsafdelingen er klubbens største, og der er et hav af 

aktiviteter, rejser og træningsgrupper. Motionsafdelingen 

vokser også kraftigt i disse år, og Amager Cykle Rings mål-

rettede indsats for at få flere kvinder i sporten har været 

en overvældende succes, der har fået DCU til at søge råd til 

dette arbejde i klubben. Vi prioriterer det gode cykelliv og 

har træning, løb og ture til ryttere på alle niveauer.   

Licensafdelingen 

Klubbens ”rigtige” cykelryttere viser farverne ved DCU-løb i 

hele landet. Afdelingen har en fast kerne af ryttere på højt 

niveau og er sidste led i fødekæden, før ryttere opvokset i 

klubben tager skridtet op på klubbens teamniveau - enten 

på junior- eller eliteteam. Målet er både at udvikle og fast-

holde ryttere i eksempelvis H40 og H50, der bidrager med 

uvurderlig erfaring.   



Amager Cykle Ring er en af de mest synlige 

klubber i landet både i felterne, på podierne 

og i medierne, og billeder af klubbens ryttere 

bliver delt flittigt på sociale medier.  

Men tøjet er ikke bare en vigtig lavpraktisk 

del af cykelsporten - det er for mange en del 

af klubidentiteten. Cykelryttere går så meget 

op i fremtoning, at en række kendte stjerner 

har skrevet en hel bog om etikette, og da en 

af de, Brian Holm, trådte sine barnecykelsko i 

netop Amager Cykle Ring, siger det sig selv, 

at vi også går op i klubtøjet. 

Med en reklame på trikoten er I derfor ikke 

blot sikret stor eksponering og synlighed  

- I kommer i bogstaveligste forstand helt ind 

på kroppen af klubbens medlemmer. 

Tøj & identitet.  



Amager Cykle Ring er ofte i mediernes søgelys  

som genstand for positive historier om cykling.  

Som sponsor i Amager Cykle Ring får I mulighed 

for at benytte billeder, artikler og andre medie-

produkter i jeres kommunikation både internt 

og eksternt, og I kan få aftaler om materiale, 

der kan anvendes på sociale medier. 

I kan desuden få ret til at målrette tilbud eller 

anden eksponering via hjemmesiden og på 

klubbens sider på de sociale medier. 

Mediepakken 



Logo/virksomhedsnavn på tøj  

(25.000-49.000 kroner pr. år) 

Trikot 

• Bryst (priskategori A)   

• Ryg (priskategori B)  

• Ærme/skulder - højre (priskategori C)  

• Ærme/skulder - venstre (priskategori C) 

 

Buks 

• Bagpå (priskategori A) 

• Evt. højre ben (priskategori B) 

• Evt. venstre ben (priskategori B) 

 

Klubbens medlemmer skal bære det officielle tøj 

ved konkurrencer, interne løb og offentlige arrange-

menter, hvor medlemmerne er repræsentanter for 

klubben.  

Klubbens vintertøj er uden sponsorer. 

 

 

Øvrige  

(individuelle priser - kan kombineres med tøj) 

• Bilsponsorat (klubture+interne løb) 

• Løbssponsorat (reklame, telt/bod, løbsnavn etc.) 

• Materialesponsor 

• Teltsider 

• Træning for ansatte 

 

Alle sponsorer har følgende fordele 

• Aktive klubmedlemskaber for medarbejdere  

(antal baseres på størrelsen af sponsorat) 

• Gratis deltagelse for medarbejdere, familie og  

samarbejdspartnere i ACR’s fire interne cykelløb 

• Mulighed for at leje Amager Cykle Rings klub-

lokaler til møde/reception 

• Ret til at lægge medlemstilbud på klubbens 

hjemmeside og sociale medier fire gange årligt 

(mediepakken kan udvides på baggrund af  

sponsoratets størrelse) 

 

NB! Bemærk, at alle sponsorater er treårige 

Sponsorat-liste 

Fra leg til regnbuetrikot - en klub for alle   

Et skræddersyet sponsorat 

I Amager Cykle Ring er sponsorer en del af klubben  - og et sponsorat bliver til i et samarbejde,  

hvor vi finder lige netop den løsning, I ønsker.  

Derfor kan sponsoraterne sagtens bestå af flere  elementer - og det kan også rumme elementer,  

som ikke er på listen   



 

Kontakt: 

Lone Billehøj - tlf. 31 32 55 16 * billehoj@hotmail.dk  

Jesper Thiesen - tlf.  22 28 79 79 * jesper.thiesen@gmail.com 
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