VIL DU VÆRE EN DEL AF ET EKSKLUSIVT NETVÆRK MED CYKLING,
FÆLLESSKAB OG SAMFUNDSANSVAR SOM DRIVKRAFT?
- BLIV MEDLEM AF LØKKEFONDENS CYKELNETVÆRK, GRAND TOURS CHALLENGE, OG STØT
SAMTIDIG UDFORDREDE DRENGES VEJ TILBAGE IND I FÆLLESSKABET
LØKKEFONDEN

LØKKEFONDENS GRAND TOURS CHALLENGE

Danmark har et ”drengeproblem”.
Det ses ved, at 40% af mænd
mellem 25-29 år, som ikke har
bestået matematik i folkeskolen,
har en dom, og at færre drenge
end piger tager en uddannelse
efter folkeskolen.*

Grand Tours Challenge er et eksklusivt cykelnetværk, hvor du sammen med
ligesindede, får mulighed for at prøve kræfter med nogle af Europas hårdeste
stigninger.

Fonden er stiftet i 2012 af Lars
Løkke Rasmussen, med ønsket
om at bringe den gruppe af
udfordrede drenge, som bevæger
sig på kanten af uddannelse og
arbejde, på kanten af samfundet,
tilbage i fællesskabet.
Fonden er uafhængig, almennyttig
og har en frivillig bestyrelse.

*Kilde: Danmarks Statistik &
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 2016

”Ingen kan alt, men alle kan noget”
– Lars Løkke Rasmussen

Som medlem af cykelnetværket får du mulighed for at køre på tidligere,
nuværende og fremtidige mestres asfalt.
På en årlig forlænget weekendtur til Sydeuropa skal vi prøve kræfter med
nogle af de mest legendariske bjerge kendt fra de verdenskendte cykelløb;
Giroen, Touren og Vueltaen – The Grand Tours.
Netværk og fællesskab er en integreret del af turen, også når vi ikke er på
cyklen.
Frem mod turen vil der være to netværksarrangementer med cykeltræning.
Medlemskabet er for dig, som udover at have et erhvervsorienteret og
personligt motiv, hvor cykling og netværk er i fokus, også ønsker at tage et
samfundsansvar ved at gøre en forskel for andre.
Som medlem støtter du LøkkeFondens arbejde med at bringe udfordrede
drenge på kanten af samfundet tilbage ind i fællesskabet.
(Se bagsiden)

GRAND TOURS CHALLENGE MEDLEMSKAB
Grand Tours Challenge er et eksklusivt netværk, hvor du får en unik mulighed for at sparre med ligesindede i
uformelle og intense rammer. Med cyklingen i centrum kan du teste dine personlige grænser og samtidig støtte
LøkkeFondens arbejde med udfordrede unge drenge.
Hjælp udfordrede drenge på kanten af samfundet tilbage i fællesskabet

Vær en del af et eksklusivt netværk og få personlig samt faglig inspiration

Kom med på den årlige tur til Sydeuropas legendariske bjerge d. 10.-13. september 2020, hvor vi prøver kræfter
med de verdenskendte stigninger fra The Grand Tours

Deltag i to netværksarrangementer med cykeltræning - forår og sensommer

Prisen for medlemskabet er 10.000 kr.*

Du forpligter dig samtidig til at indsamle en minimumsdonation på 15.000 kr. til LøkkeFonden**

* Medlemskabet inkluderer ikke udgifter til transport samt drikkevarer
**Alle priser er ekskl. moms. Donationer der har en modydelse (deltagelse i løb og lignende) betragtes som sponsorater og der faktureres moms. Donationer uden modydelse
faktureres ikke moms. Medlemskabet er årligt og følger kalenderåret. Måden hvorpå donationen indsamles er op til hvert enkelt medlem. Der tages forbehold for eventuelle
ændringer.

100% af de indsamlede donationer går til LøkkeFondens generelle aktiviteter i arbejdet med drenge på kanten

FORELØBIGT TURPROGRAM
DAG 1 - TORSDAG

DAG 2 - FREDAG

DAG 3 - LØRDAG

DAG 4 - SØNDAG
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Kontakt
Projektleder, Line Skovfred
Mail: LS@loekkefonden.dk
Telefon: 61680412

