
www.aabsport.dk

Før hjemmekampen AaB - FCK 9.-12. november 
2018  afvikles årets AaB Tour 2018 i Stadionhallen 
på Aalborg Portland Park. Vi har brug for din hjælp 
til at brænde kalorier af til fordel for AaB og Gestus 
Nord.  

Derudover kommer en af Danmarks bedste komikere 

og sørger for, at både du og dine sponsorer får rørt 

lattermusklerne. 

Du får din egen spinningcykel, og så gælder det ellers 

om at samle så mange sponsorer dertil som muligt. 

Sponsorerne kan støtte dig med minimum 2 kr. pr. kalorie 

du forbrænder – dog minimum 2.000 kr. Vi forventer, 

at rytterne i gennemsnit vil forbrænde ca. 800 kalorier i 

løbet af AaB Tour 2018.

Meld dig som rytter i dag og sved én time til fordel for 

AaB og Gestus Nord, som vil modtage en økonomisk 

donation efter arrangementet.

Som rytter får du: Logo på banner under eventen samt 

logo på skilt foran cyklen. Billet til spisning og drikke ad 

libitum inkl. fodboldbillet på dagen. Eksklusivt Skybox-

arrangement med de øvrige ryttere til en udvalgt 

hjemmekamp. Logo ifm. AaB Tour 2018 på aabsport.dk

Præmie 1 Præmie 2

Firma:     Rytter.:  

Adresse:    By: 

Mobil:  E-mail: 

Underskrift og dato: 

Skulle jeg blive forhindret i selv at kunne deltage, vil jeg sikre, at der er en stedfortræder til stede. Alle priser er eks. moms.  

Logo på banner  
under eventen samt logo på skilt foran cyklen.

Billet til spisning  
og drikke ad libitum inkl. fodboldbillet på dagen

Eksklusivt Skybox-arrangement  
med de øvrige ryttere til en udvalgt hjemmekamp.  

Logo ifm. AaB Tour 2018 på aabsport.dk

2 VIP-dagsbilletter til Nibe Festival 2019

Du får denne pakke, når du runder...  

Kr. 40.000,-

Logo på banner  
under eventen samt logo på skilt foran cyklen

Billet til spisning  
og drikke ad libitum inkl. fodboldbillet på dagen

Eksklusivt Skybox-arrangement  
med de øvrige ryttere til en udvalgt hjemmekamp.  

Logo ifm. AaB Tour 2018 på aabsport.dk

2 VIP-dagsbilletter til Nibe Festival 2019

Rejsegavekort på 5.000 kr. 

Du får denne pakke, når du runder...  

Kr. 60.000,-

AaB-Tour 2018Støt op om AaB & Gestus Nord til

Rytterkontrakt

Vinderen med flest indsamlede penge til arrangementet, vinder et Skybox arrangement for sine sponsorer. Værdi kr. 1.500,- pr. kuvert.


