
Vi cykler penge ind 
til udsatte børn og unges 

fritidsaktivitet



Det koster i gennemsnit 1.500 kr. at støtte et barn til en fritidsaktivitet i et år
i en lokal idræts- eller fritidsforening. Det er med BROEN Danmark Rundt 
målet at hjælpe mange børn til at få en aktiv fritid rundt om i hele landet. 
Et trøjesponsorat koster fra 10.000,- kr. excl. moms. 

Det får du som sponsor til BROEN Danmark Rundt
• Firmaets LOGO på rytternes cykeltøj, der kommer Danmark rundt
• Sponsorbevis fra årets tur
• Mulighed for at møde deltagerne på turen ”BROEN Danmark Rundt” i løbet     
   af uge 23 og 24 (8.-12. juni 2019)
• Lejlighed til at deltage i træninger med ”BROEN Danmark Rundt”.
• Et aktivt CSR-branding og derved udvise social ansvarlighed
• Aktivt at støtte børn og unge i Danmark
• Ret til at bruge BROENs logo på firmaets hjemmeside
• Deltage hvor muligt i BROEN Danmark Rundts lokale kommunikation
• Modtag nyhedsmails fra BROEN Danmark Rundt

Med dit sponsorat, vil du være med til at hjælpe udsatte børn og unge til en 
aktiv fritid. Kontakt derfor allerede i dag en deltager på BROEN Danmark 
Rundt, for at høre mere om hvordan at du kan støtte.  

Din sponsorkontakt er ________________________________________

Bliv sponsor til 
BROEN Danmark Rundt



BROEN Danmark er en landsdæk-
kende forening, som støtter socialt 
udsatte børn og unge til en aktiv fritid 
i lokale idræts- og fritidsforeninger.
BROEN hjælper barnet med kontin-
gent og nødvendigt udstyr til at kunne 
deltage på lige fod med andre børn. 
Målet er, at børnene bliver en del af 
de positive fællesskaber i forenings-
livet og møder voksne rollemodeller 
med sport, spejder, dans eller andre 
fritidsaktiviteter som omdrejnings-
punkt. Det er med til at give barnet 
bedre netværk, relationer og trivsel i 
hverdagen. 

BROENs lokalforeninger består af 
frivillige, som bygger bro for udsatte 
børn og unge til en meningsfuld fritid i 
samarbejde med lokale foreninger og 
med fagpersoner i kommunen. I 2018 
hjalp vores 30 lokalforeninger mere 
end 6.000 børn og unge. 

Vi er i BROEN meget taknemmelige 
for, at deltagerne på cykelholdet 
“BROEN Danmark Rundt” vil hjælpe 
med at skabe mere synlighed om den 
vigtige opgave, det er at skabe bedre 
trivsel for de udsatte børn og unge i 
Danmark. Vi håber, at det vil skabe 
endnu mere opbakning til den frivillige 
indsats i vores lokalforeninger rundt 
om i landet.

Du kan læse mere om BROENs 
arbejde og de 30 lokale afdelinger på 
www.broen-danmark.dk

Hjælper udsatte børn 
og unge til en aktiv fritid 



Vi cykler for et godt formål

BROEN Danmark Rundt består af en gruppe engagerede 
mennesker fra erhvervslivet, foreninger og privatpersoner, der 
har valgt at bruge fritiden og en uges ferie på at samle ind til 
fordel for organisationen BROEN.  Deltagerne dækker selv 
alle deres udgifter i forbindelse med turen, hvorfor alle de 
indsamlede midler går ubeskåret til organisationen BROEN. 

I uge 23 og 24 cykler vi hele Danmark rundt og bliver undervejs 
modtaget af lokalafdelingerne af BROEN i en række byer, der 
på forskellig vis vil sørge for at skabe lokal opmærksomhed 
omkring turen. Turen indledes i Silkeborg lørdag den 8. juni 
og slutter på Bornholm onsdag den 12. juni i forbindelse med 
Folkemødet 2019 – en tur på ca. 800 km.

 
Flemming Bøgely • 26 86 69 69 • flemming@blueidea.dk

Ole Bondo Christensen – Borgmester i Furesø Kommune 
“Alle børn vokser ved at være en del af et fællesskab. Foreningen BROEN hjælper udsatte 
børn ind i et aktivt fritidsliv, hvor de kan udvikle sig, tanke selvtillid og opleve et godt kam-
meratskab. Det kan betyde en verden til forskel for det enkelte barn og den enkelte familie.“

Kristian Thulesen Dahl – Formand for Dansk Folkeparti 
“Der er ikke meget, der slår glæden ved at se glade børn på fodboldbanen, i håndboldhallen 
eller med en ketcher i hånden. BROEN er med til at sikre, at det kan lade sig gøre for børn, 
der ellers ikke har de nemmeste betingelser. Det cykler jeg gerne Danmark Rundt for!“

Anders Bondo Christensen – Formand for Danmark Lærerforening
“Vi har alle ansvar for mere end os selv. Det er BROEN et rigtigt godt eksempel på, og det vil jeg 
meget gerne støtte. Børn har været omdrejningspunktet for hele mit arbejdsliv. Alle børn skal være 
en del af et positivt fælleskab. På cykelturen Danmark rundt vil jeg selv være en del af et positivt 
fællesskab. Vi er en broget flok, der med vores fællesskab viser respekt for forskelligheder.“


