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Stort logo på cykeltøj 		
X 			
Stort logo på følgebil		
X			
Logo på cykeltøj			
X		
Logo på følgebil			
X		
Logo/navn på teamherning.dk
X
X
X
Link til egen hjemmeside		
X
X
X
Arrangementer/events		2)

Naturalier
1)
1)
1)
1)
X
X

Note 1): Betingelser og eksponering er afhængig af sponsoratets
størrelse og aftales ved indgåelse af sponsoraftalen.
Note 2): I perioden sept. 2018 - juli 2019 stiller Team Hernings ryttere
sig til rådighed for arrangementer, fotografering og reklamedeltagelse
for virksomheden.

ENESTÅENDE RESULTATER I MENTORFORLØBET
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Desuden viser evalueringen, at de unge langt overvejende har kunnet fastholde de positive forandringer,
deltagelsen på Team Herning har bevirket. Der er især
nogle unge, hvor det har haft en meget stor betydning

for deres muligheder for uddannelse, forbedring af
sundhed og deres sociale relationer, både i familien, i
skolen og med venner. De unge fremhæver, at de har
lært at sætte mål, fået en øget tro på egne evner og
formået at bruge disse kompetencer på
andre områder af deres liv, fx sport og uddannelse.
Ud af de 15 unge er 11 i gang med en ungdomsuddannelse, én er i et afklaringsforløb på Herning Produktionsskole, én er i fuldtidsarbejde, én er ved militæret,
og én er ikke under uddannelse eller i arbejde.
Helt generelt er der langt overvejende tale om et
forløb, som har stor betydning for såvel den unge som
dennes familie.

k

Evalueringen viser, at der på rekrutteringstidspunktet
i 2014 var tale om en gruppe unge med forskellige
udfordringer i forhold til deres sundhed såvel helbredsmæssigt som i forhold til de mentale og sociale
aspekter. Ligeledes var der flere forhold, som påvirkede deres uddannelsesparathed i en negativ retning.
Generelt var der tale om en gruppe unge mennesker
med meget forskellige vilkår og muligheder for
voksenstøtte og opbakning i hverdagen.

CYKELHOLDET,
DER GØR EN FORSKEL

I juli 2019 cykler Team Herning til Paris. Holdets
60 deltagere kommer fra Herning Kommune.
Ungdomsgruppen består af 19 unge i aldersgruppen fra 14 til 16 år.
Cykeltræningen starter i juni 2018 og optrappes
frem imod afgangen i juli 2019. Udover træningen skal der indsamles sponsorater til holdets
sociale aktiviteter.
Formålet med holdet er at hjælpe unge i skolealderen med særlige behov til en tryg fremtid
med uddannelse og job. En fremtid, der præges
af fællesskab, livskvalitet, sundhed, humor og
velvære.

SUND LIVSSTIL BLANDT BØRN OG UNGE:
- De 19 unge kommer fra Herning Kommune.
- De lærer at cykle på en racercykel.
- De får lært at fungere i en ungdomsgruppe,
med en stærk opbakning fra de voksne.
- De unge skal sætte sig mål, og nå disse mål.
- De unge vil få både et ungdomsnetværk og et
voksen netværk.
- Der trænes 2-3 gange om ugen.
- Der vil løbende blive arbejdet med de unges
livsstil.
Målet er at voksne og unge kan gennemføre en
cykeltur fra Herning til Paris i sommeren 2019.
Team Herning er en selvstændig forening, der
støttes af Hernings Rotary klubber og Herning
Kommune.

SPONSORATER

SOM SPONSOR FOR TEAM HERNING KAN DU STØTTE DE UNGE I HERNING
KOMMUNE, DER HAR BRUG FOR EN HJÆLPENDE HÅND.
TEAM HERNINGS STØTTEPROJEKTER:
● Sponsorindtægterne går ubeskåret til unge
gruppen. Alle voksne deltagere betaler for
sig selv.
● Støtte til unge i Herning Kommune med
særlige behov.
● Lokale ungdomsprojekter med fokus
på sport, sundhed og livsstil.

TEAM HERNING HAR FØLGENDE
SPONSORATER:
A-sponsorat - 30.000 kr
B-sponsorat - 15.000 kr
C-sponsorat - 5.000-1.000-500 kr
Naturaliesponsor.
Team Herning eksponeres via den lokale presse
og Rotarys netværk.
For A og B sponsorer gælder:
Firmalogo præsenteres på cykeltøj og følgebiler.
Alle sponsorer får firmalogo på Team Hernings
hjemmeside.
NATURALIESPONSORAT:
Din virksomhed bliver en del af Team Hernings
støtte til ungdomsrytterne og udvalgte lokale

