Kano og Kajakklubben Limfjorden
afholder
24 timers sponsorløb
Lørdag den 25. juni 2022
kl. 10 og 24 timer frem

Til støtte for klubbens talentfulde
ungdoms- og eliteroere

Kontakt:
Flemming Jensen: 40 28 58 75 / flemjen@gmail.com
for mere information om løbet.
Kano og Kajakklubben Limfjorden
Thistedvej 112
9400 Nørresundby

www.kajakklubben.dk

Ro for et godt formål

Traditionen tro afholder KKL 24 timersløb hver andet
år. Og nu er tiden kommet til endnu et døgn i roningens tegn. Årets løb finder sted lørdag den 25. juni kl.
10 og 24 timer frem. For at samle ind til klubbens
ungdoms- og elitefond afholdes 24 timers-løbet som
et sponsorløb.
Klubbens ungdoms- og eliteroere har vist mange
flotte præstationer til løb både nationalt og internationalt i de seneste år, og for første gang i klubbens
historie bød sommeren 2016 på OL-deltagelse med
en plads i både damernes toer- og firekajak.

Roning i 24 timer

24 timers sponsorløb går i korte træk ud på at ro så
mange kilometer som muligt på 24 timer. Roerne
planlægger selv deres indsats over de 24 timer og
indlægger madpauser og hvil efter behov.
I år roes der for at slå følgende rekorder:
• Flest kilometer, herre: 156 km
• Flest kilometer, damer, 143 km
• Flest kilometer, roer under 18 år, 143 km
• Hurtigste tid til 100 km: 11 timer 17 min. 08 sek.
• Flest “indroede” penge: 69.399,50 kr.
Ved sidste afholdt 24 timersløb (2018) blev der,
henover de 24 timer, roet i alt 2.420 kilometer,
svarende til ca. 42 km i gennemsnit pr. deltager.

Hvordan bliver man sponsor?

Man kan sponsere en roer ved at sætte et beløb på,
for hver kilometer roeren ror. Hver roer kan have
flere sponsorer. Sponsorere kan være virksomheder
eller privatpersoner – og det er tilladt, som deltager
at sponsorere sig selv.
Et eksempel på en sponseret roer:
Lotte har 3 sponsorer:
•
•
•

Sponsor 1 giver 1 kr. pr. km.
Sponsor 2 giver 2 kr. pr. km.
Sponsor 3 giver 5 kr. pr km.

Lotte ror i alt 100 km til løbet og indtjener på den
måde 800 kr. der ubeskåret går til Kano og Kajakklubben Limfjordens ungdoms- og elitefond.
For at blive sponsor til Kano og Kajakklubben Limfjordens 24 timers sponsorløb, skal der udfyldes
en sponsorkontrakt, der afleveres i klubben eller
sendes til flemjen@gmail.com. Der kan afleveres
sponsorkontrakter i klubben helt frem til løbets
start lørdag den 25. juni 2022 kl. 10.
Efter løbet bliver der sendt en faktura til hver sponsor
med roerens resultat og støtten indbetales direkte til
ungdoms- og elitefonden.
På forhånd tak for din støtte!
Med venlig hilsen
Kano og Kajakklubben Limfjorden

Kontrakt til 24 timers sponsorløb i Kano og Kajakklubben Limfjorden
Jeg vil gerne være sponsor for____________________________________________________
						Roerens navn og medlemsnummer
Med ____________ kr. pr. roet kilometer eller med ____________ kr. som et fast beløb.
Oplysninger om sponsoren:
Navn / virksomhed: ____________________________________
Adresse:		 ____________________________________
Telefonnummer:
____________________________________
E-mail:			____________________________________
Underskrift
____________________________________

Ved sidste afholdt 24 timersløb blev der
roet ca. 42 km i gennemsnit pr. deltager og
rekorden ligger på 156 km.
Efter løbet vil man som sponsor modtage
en faktura med resultatet på den sponsorerede roer hvor efter støtten indbetales
direkte til ungdoms- og elitefonden.

