
BLIV DEL  
AF EN STOLT 

HISTORIE



EN SPORTSGREN OG EN KLUB I VÆKST

Cykling har de seneste år været i kraftig vækst i Danmark. Aldrig har så mange dyrket

motionscykling og aldrig før har cykelsporten leveret flottere resultater internationalt.

Amager Cykle Ring er en af Danmarks ældste og største cykelklubber. Flere hundrede

medlemmer viser klubtrøjen frem til motions- og licensløb i hele landet og på daglige

træningsture i og omkring hovedstaden.

Med stærke motions- og licensafdelinger favner vi bredden såvel som eliten. Samtidig

er vi med til at hjælpe karrieren i gang for kommende cykelstjerner, da vi har rigtig

mange ryttere i kategorien Børn & Unge. Vi har derfor også tilknyttet uddannede

trænere til klubbens afdelinger samt til vore junior- og eliteteam.



VI HAR
FOKUS OG

AMBITIONER



LAD OS SAMARBEJDE

Vi søger nye sponsorer, som vil støtte det gode klubliv og frivillige arbejde sammen med

unge og ældre, der elsker deres sport. Flere af vore nuværende sponsorer fortsætter

samarbejdet med os, men vi har plads til flere, hvis I vil være med.

Kom tæt på en populær sport – med Tour-start i København

Få adgang til arrangementer og et stort netværk af aktive medlemmer

Kom på klubbens nye cykeltøj til sæsonerne 2022 og 2023

Få masser af eksponering på podiebannere, beachflag og sociale medier

Støt talentudvikling i en af Danmarks største cykelklubber

Vær med til at skabe trygge og sunde rammer for børn og unges sport

Deltag i et aktivt klubliv på tværs af generationer og ambitioner



*Alle priser er pr. år i 2022 og 2023. Der kan indgås individual aftale for 2021.

Der er mulighed for at justere indhold. Materiel eller ressourcer af forskellig art  kan også indgå i en aftale

STØTTESPONSOR – fra kr. 5.000
Logo på amagercr.dk og Facebook
Omtale med # på sociale medier
Et medlemskab og en gæst

TØJSPONSOR – fra kr. 30.000
Logo på klubtøj – trøje og/eller buks
Logo på podiebanner og beachflag
Omtale med # på sociale medier
Eksponering på amagercr.dk og Facebook 
En kortærmet klubtrøje
Et medlemskab og gæster efter aftale

HOVEDSPONSOR – fra kr. 75.000 
Navnesponsor for klubbens store DCU-løb
Fotosession og billedmateriale til PR
Central placering af logo på klubtøj, podie-
banner, beachflag, Facebook osv.
Løbende omtale med # på sociale medier
Virksomhedspræsentation på amagercr.dk
Gæst i servicebilen under løbsafvikling
Et sæt klubtøj – trøje og buks
Mulighed for virksomhedsarrangement
Medlemskaber og gæster efter aftale

SPONSORPAKKER*



Vi afholder træningslejre og tager på ture til løb i ind- og udland. Vore unge ryttere spiser

sammen efter træning og vi holder klubaftener med foredrag, afholder kurser, arrangerer

store og små cykelløb og meget mere. Så hvis du kan støtte med adgang til faciliteter,

ressourcer eller materiel af forskellig art, kan det også indgå i en samarbejdsaftale.

Vil du hjælpe os med at sætte et positivt aftryk i cykelsporten, så bliv en del af klubben og 

få  masser af eksponering på cykelstierne, i cykelfelterne og på sociale medier.

sponsor@amagercr.dk

Kontakt os og lad os aftale, hvordan vi skaber gode

oplevelser sammen på cyklen og i sporten.

mailto:sponsor@amagercr.dk

