
Team Hjørring 2017

Infomøde 18 januar 2016



Program

• Velkomst

• Historik – 2013 / 2015 Forening - Rotary

• Team Hjørring 2017 – hvad og hvornår

• Cykel tøj – Jysk Firmatøj

• Cykler – Vendelbo cykler

• Hjørring – Berlin – 2016

• Kaffe pause



Program

• Team Hjørring Youth – THY

• Sponsorer arbejde 

• Facebook – kalender – kommunikation 

• Turen til Paris 

• Spørgsmål

• Afslutning



Historik – 2013 / 2015

• Grundlagt i 2012 af Jesper Holmelund i samarbejder med 
Hjørring Rotary klub

• 2013 kørte 74 voksne og 15 unge til Paris godt hjulpet at 22 
service folk

• 2015 var der 79 voksne og 12 unge samt 22 service folk



Historik – 2013 / 2015

• Team Hjørring 13 indsamlede ca. kr. 1.000.000

• De er bl.a. brugt til 
o Team Hjørring Youth (15 rytter)

o Overdækning af scene i Kilden (ikke udført pt) 2016 måske

• Team Hjørring 15 indsamlede ca. kr. 550.000

• De er bl.a. brugt til 
o Team Hjørring Youth (12 unge)

o Watt cykel til Vendia Fitness

o 40-50.000 tilbage – ikke besluttet

• Alt sammen noget vi kun kan takke vores sponsorer for. 



Team Hjørring 2017

• Team Hjørring 2017 er en forening med egne vedtægter

o Stk. 1 Foreningens formål er at arrangere cykeltræning og 
motionscykelløb for medlemmer, med fokus på såvel unge mennesker 
samt voksne med interesse for at cykle. Formålet er at fremme 
kendskabet og interessen for cykling, sund levevis og motion

o Stk. 2 Foreningen kan i visse sammenhænge indsamle midler for 
konkrete almennyttige projekter inden for sundhed, sport og kultur i 
Hjørring Kommune. De indsamlede midler bruges i første omgang til 
driften af Team Hjørring Youth. Overskydende indsamlede midler kan 
af bestyrelsen uddeles til almennyttige projekter inden for sundhed, 
sport og Kultur i Hjørring kommune eller overdrages til en fælles konto 
i Hjørring Rotary klub der har samme formål.



Team Hjørring 2017

o Stk. 3 Foreningens medlemmer deltager som rytter eller frivillige, 
ulønnede servicemedarbejder i den årlige cykeltur til Paris for egen 
regning

o Stk. 4 Foreningens indsamlingsaktiviteter foregår ved salg af bl.a
logopladser på cykeldragten og ved afholdelse af diverse 
arrangementer i Hjørring Kommune

o Foreningens generalforsamling er højeste myndighed og afholdes inden 
udgangen af februar 

o Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- stemmeberettigede 
på generalforsamlingen



Team Hjørring 2017

• Team Hjørring 17 ledes af styregruppe med folk fra bl.a. 
Rotary i Hjørring

o Peter Aagaard – Team chef

o Rene L Svendsen - Ass Team chef – THY og IT

o Søren Pedersen – Sponsorer 

o Økonomiansvarlig

o Servicehold

o Evt.



Team Hjørring 2017

• Al cykling køres holdkørsel 

• 3 voksne hold med hver 18-20 ryttere

• 1 THY hold med 12-15 unge og 6-8 voksne

• 1 service hold bestående af 18-20 personer

• Alle hold følges ad ud og hjem med 100-200 meter i mellem 
hvert hold



Team Hjørring 2017

• Ikke på hold med ægtefælle 

• ”En for alle og alle for en”

• De voksne hold ledes af 2 kaptajner og 2 løjtnanter 

• THY ledes af Flemming Stensbak og Rene Svendsen – samt 
4-6 voksne mere

• Service hold består af Mekaniker, Læge, kok, chauffør, taske 
transportører, mad hjælper og mange flere.



Team Hjørring 2017

• Tidsplan

o 21.02.16 Ansøgningsskema afleveres. Findes på

www.team-hjoerring.dk

o 07.03.16 Alle har fået besked om optagelse

o Udvælgelse til THY kører for sig selv

o Servicehold kan man altid ansøge om deltagelse på – men gerne nu

o 01.04 – 15.04.16 Prøvning af cykeltøj hos Jysk Firmatøj

o ? – 01.08.16 frivillig træning med CCH tirsdag aften og lørdag 
formiddag. Nybegynder – Vendelbocykler.

o 07.08.16 Officiel start Team Hjørring 2017

o Vi cykler 45 – 50 km afslutning med kage.

o Vi håber tøjet kan være klar her.

http://www.team-hjoerring.dk/


Team Hjørring 2017

• Tidsplan

o Herefter fast træning tirsdag aften og søndag fra kl. 9.00 til udgangen 
af september

o 28.08.16 deltagelse i Træd Til ( kræftens bek– CCH og TH-17)

o Deltager som rytter eller hjælper.

o 01.10.16 – 02.10.16 Weekendtur på fx 2 x 120-130 km.

o Vinter bruges på Spin MTB eller anden træning 

o Samlings møde i vinter ½ året med info o.lign.

o 18.03.17 trænings start hvis vejr ? 50-60 km.

o Herfra 2 faste ugentlig trænings dage Tirsdag og søndag.

o 14.07.17 afgang mod Paris

o 22.07.17 ankomst Paris



Team Hjørring 2017

• Cykel løb i 2016
o Markedsløbet

o Træd til – Hjørring

• Cykel løb i 2017
o Farveladeløbet

o Børne cancer løb Aalborg

o Nordjylland rundt

o Øvrige løb kan forekomme hvis der er stemning for det. Men her vil vi 
ikke tvinge folk til at deltage.

• Cykel rytter udvælges af styregruppen på baggrund af 
ansøgnings skema



Team Hjørring 2017

• Krav
o Man har bopæl i Hjørring kommune eller en af de kommuner der støder 

op til Hjørring

o Kunne afsætte tid til træne med holdet 2 gange om ugen i August og 
September 2016 og April - Juli 2017

o Deltagerne skal være indstillet på at cykle ca. 3000 km fra 1 januar 
2017 frem til afgang mod Paris

o Deltageren skal holde sin form ved lige hen over vinter halv året ved 
ugentlig træning som fx MTB cykling, spinning eller lign.



Team Hjørring 2017

• Krav
o Ved den officiel opstart i August 2016 skal du være i stand til at cykle 

min. 45-50 km på 2 timer

o Rytter skal være indstillet på, at der fra sæsonstart køres på godkendt 
racercykel og med klikpedaler.

o Deltagerne skal være fyldt 18 år og have en sundt helbred

o Der vil blive lagt vægt på at en god fordeling mellem mænd og kvinder 

o Deltagerne skal spænde bredt uddannelses- og Erhvervsmæssigt

o Medvirke positivt til det sociale liv på og omkring holdet



Jysk Firmatøj



Vendelbocykler



Hjørring – Berlin – 2016



Hjørring – Berlin – 2016

• Hjørring - Paris 870 kilometer

• 4 ½ dag - torsdag den 16. juni til mandag den 20 juni.

• 4 dage a  ca.190 kilometer og 1 dag a ca. 110 kilometer - den færdige tur 
vil være færdig omkring Påske.

• Pris + - kr. 3200,- pr. rytter, inc. hotel, morgenmad, frokost, aftensmad og 
"godis" i pauserne.

• PT er der tilmeldt 15 rytter, så der mangler 5 rytter + 2-3 service folk!

• Tilmeldt foregår via Team Hjørring, Hjørring - Berlins hjemmeside - skriv 
kort til Lars eller undertegnede!

• Evt. overnatning mandag til tirsdag i Berlin og hjemtur til Hjørring er for 
egen regning.

• Spørgsmål



Pause

• Kaffe  og cykel kage



Team Hjørring Youth

• Hvad er Team Hjørring Youth eller THY i daglig tale?
o THY er et projekt hvor vi forsøger at hjælpe 12-15 unge mennesker i 

gang med at dyrke motion og der igennem få nogle succesoplevelser 
og flytte deres personlige grænser.

• Hvordan kommer man med?
o Skolerne i Hjørring Kommune indstiller mulige unge mennesker som 

opfylder kriterierne for projektet.



Team Hjørring Youth

• Kriterierne
o Alder mellem 15-16 år i efteråret 2017

o Både piger og drenge

o Ingen længerevarende forankring i aktivt sportsliv (foreningssvage 
unge)

o Livsstilsproblemer inden for KRAMS-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og 
stoffer, Motion, Sociale og psykiske problemer) 

• Efterfølgende foretager vi udvælgelsen blandt de indstillede.



Team Hjørring Youth

• Tidsplan
o Første samling for THY er midt i marts og første udendørstræning er i 

starten af maj.

o Vi træner hele foråret, hvor vi vil lære de unge at køre på racercykel

o Når voksenholdet starter op i august er det meningen at THY kører med 
for at styrke sammenholdet i hele Team Hjørring.

• THY holdet kommer til at bestå af to kaptajner og 4-6 
løjtnanter.

• De to kaptajner er Flemming Stensbak og René L Svendsen. 
Løjtnanterne bliver udpeget senere.



Team Hjørring Youth

• Hvad får de unge ud af det? 

o Ud over en oplevelse for livet, får de:

o Ny racercykel og fuldt udstyr gratis stillet til rådighed gennem hele 
perioden.

o Ret til at beholde cykel og udleveret udstyr hvis projektet gennemføres

o Gratis træning fra marts/april 2016 til august 2017

o 1 års medlemskab af CCH efter endt projekt

o Individuel vejledning og coaching gennem hele perioden

o Gratis deltagelse i træningsture gennem hele projektperioden inkl. 
overnatning og bespisning

o Gratis deltagelse i cykelturen med hele Team Hjørring fra Hjørring til 
Paris i juli 2017



Team Hjørring Youth

• Hvor kommer pengene fra? 

o Pengene kommer fra alle vores fantastiske sponsorer, som Søren 
kommer meget mere ind på lige om lidt.



Team Hjørring Youth



Sponsor

• Sponsorer der skal have firma logo på tøj skal være på plads 
15.04.16

• Event som fx spinning og andet kan blive aktuelt.

• Målet er at indsamle min 500.000 Kr.



Facebook – Kalender - IT

• Facebook – lukket gruppe som alle inviteres ind i

• Kalender på Hjemmesidens Extranet (kræver login)

• Infomails

• Endomondo



Turen til Paris

• Kort om selve turen til Paris 
o Ca. 1500 km på 9 dage

o 150 – 220 / dag fra kl. 08.00 – 16.30

o Overnatning på hoteller 

o Sover 2 og 2

o Al mad er inkluderet, drikkevare kun delvist

o Hjemtransport for egen regning



Turen til Paris

• Hvad koster det?
o Medlemskab af Team Hjørring kr. 100 / år

o Medlemskab af CCH kr. 450 / år

o Tøj Pakke kr. ca. 4.000

o Turen til Paris kr. ca. 6.000

o Deltager gebyr i cykel løb

o Egen cykel, hjelm, sko, hansker, briller o.lign

o Weekend tur efterår 2016 og forår 2017

Anslået pris kr. 600 – 700 / Weekend



Turen til Paris

• Udkast til betalings frister
o Kontingenter skal være betalt i april

o 15.04.16 Depositum tøjpakke kr. 1.000

o 15.08.16 Restbeløb tøjpakke 

o 01.04.17 Depositum Paris kr. 1.000

o 15.06.17 Restbeløb Paris



Turen til Paris

• Rytter kontrakt

• Mindre udvalg
o Rute – træning – Event – Hotel – Underholdning – kost – mm



Spørgsmål



Afslutning

• Hvad nu ???



Afslutning

• Hvad nu ???

• Hjem og udfylde ansøgningsskema



Afslutning

• Hvad nu ???

• Hjem og udfylde ansøgningsskema

• Tak for i aften


