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HJELP OSS MED 
Å HJELPE SYKE BARN
Sammen med Team Rynkeby har bedriften din muligheten 
til å delta og ta ansvar i kampen mot barnekreft i Norge

I 2021 donerte de 9 norske Team Rynkeby-lagene hele 14,7 millioner kroner til 

Barnekreftforeningen. Det er midler som primært støtter forskning på kreft hos barn. 

Gjennom årene har Team Rynkeby (alle land) samlet inn mer enn 700 millioner kroner 

til barn med kritiske sykdommer (les mer på www.team-rynkeby. no).

Team Rynkebys syklister og serviceteam har som oppgave å være gode ambassadører, 

både for laget og for Barnekreftforeningen. Gjennom å engasjere deltakernes familier, 

lokalsamfunn og profesjonelle nettverk, legges grunnlaget for å bidra til langsiktig 

forskningsarbeid. I dag overlever seks av syv barn som får kreftdiagnosen, men 

halvparten opplever ofte alvorlige skader etter en tøff behandling . Derfor har en del av 

Team Rynkebys midler de siste årene blitt brukt til helt nye forskningsprosjekter rettet 

mot følgeskader.

TEAM RYNKEBY – ET 
EUROPEISK SYKKELPROSJEKT

Team Rynkeby er et europeisk 
veldedighetssykkellag som hvert år 
sykler til Paris for å samle inn penger 
til barn med alvorlig sykdom.

Prosjektet ble grunnlagt i 2002, da 11 treningssyklister 

tilknyttet Rynkeby Foods (dansk juiceselskap) bestemte 

seg for å sykle til Paris. Dette for a få litt mosjon og se 

innspurten av Tour de France.

Team Rynkeby en ideell stiftelse og samler inn nesten 100 

millioner kroner årlig til barn med kritiske sykdommer. 

Alle deltakere i Team Rynkeby dekker sine egne utgifter, 

mens prosjektets sentrale kostnader dekkes av Eckes Granini, 

gjennom merkene Rynkeby Foods, God Morgon, Hohes C 

og Granini. Dette i samarbeid med organisasjonene som 

mottar penger i hvert land. Det er din forsikring at pengene 

dine gjør en reell forskjell der det trengs mest.

I 2022 var det mer enn 2000 ryttere og 500 

servicemedarbeidere på 62 lag, fra 9 forskjellige nasjoner. 

Disse kommer fra Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, 

Færøyene, Tyskland, Sveits og Belgia.



BRUK STØTTEN/SPONSORATET 

Samtidig som du støtter barn med kritiske sykdommer, både i Norge og i Europa, så bidrar du også til å 
sette fokus på en sunn livsstil. Gjennom et samarbeid med Team Rynkeby gir du mer tilbake. 

Din støtte kan være med på å øke det positive omdømmet til virksomheten gjennom anerkjennelse 
blant dine kunder og leverandører. Det gir også en stolthet hos  de ansatte. 

Bli synlig på sykkelklærne og på team-rynkeby.no

Vis sponsorbanneret Team Rynkeby på nettstedet ditt og på e-postsignaturen din

Bruk bilder, filmer og grafiske elementer i din egen markedsføring

Fortell om støtten på Facebook, Instagram og LinkedIn

Skriv ut bekreftelse på deltakelse slik man kan se at dere støtter Team Rynkeby

Det er mange måter du kan bruke et engasjementet på i din egen kommunikasjon og PR:



Logoer på 
tvers av 
land

Antall logoer 
på sykkeltøy

Antall 
logoer på 
følgebiler**

Sponsor-
diplom

Sponsor-
banner til 
egen webside

Logoer på 
Team Rynkebys 
webside

Presentasjon på 
Tem Rynkeby 
webside***

Profesjonell 
sparring

1 spesiallaget 
TR Platinatrøye

Beløp i NOK

Platina 6 6 Fra 125.000

Gull 1 1 Fra 25.000

Sølv 1 Fra 15.000

Bronsje Fra 5000

Team* Avtales*

VELG DEN PAKKEN SOM PASSER DERE BEST!

*Teamsponsorat: Støtt det lokale Team Rynkebylaget med naturalia eller økonomisk tilskudd. Vær med på å holde deltakernes kostnader 
på et fornuftig nivå å byttes med og få synlighet og promotering av ditt selskap. 

**Streamers til biler og hengere produseres av sponsoren og leveres til laget.

**Skal skrives av selskapet og avklares i samarbeid med Country Manager.



STØTT TEAM RYNKEBY I DERES KAMP MOT BARNEKREFT

WWW.TEAM-RYNKEBY.NO FACEBOOK.COM/TEAMRYNKEBY LINKEDIN.COM/COMPANY/TEAM-RYNKEBY       INSTAGRAM.COM/TEAMRYNKEBY

KONTAKT: KENNETH BALTZERSEN, COUNTRY MANAGER NORGE, +47 916 42 704, KBA@TEAM-RYNKEBY.COM

Team Rynkeby støttes av God Morgon®

NORGE


