CHALLENGE

SPONSORPAKKE 2020

LØKKEFONDENS GRUNDLAG
• Danmark har et ”drengeproblem”
• 40% af mænd mellem 25-29 år som ikke har bestået matematik i folkeskolen har en dom*
• Færre drenge end piger tager en uddannelse efter folkeskolen*
Derfor har vi i LøkkeFonden valgt at gøre en indsats for netop den gruppe af drenge, som bevæger sig på kanten af
uddannelse og arbejde – på kanten af samfundet.
Fonden er stiftet i 2012 af Lars Løkke Rasmussen, med ønsket om at bringe udfordrede unge drenge væk fra kanten af
samfundet tilbage ind i fællesskabet.
Fonden er uafhængig, almennyttig og har en frivillig bestyrelse.
LøkkeFondens Challenge er ét af fondens to signaturprojekter. Challenge startede tilbage i 2014, og har siden været
afviklet hvert år. Senest i 2019 med 80 drenge. Målsætningen for 2020 er 100 drenge.

*Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016
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CHALLENGE
MÅLSÆTNING
• På Challenge hjælper vi udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale.
• Dette gør vi ved at stille drengene overfor vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.
• Challenge er et otte måneders udviklingsforløb hvor drengene bl.a. træner op til at gennemføre den hårde Challengetur.
• Igennem fysisk cykeltræning og mental træning af personlige karaktertræk opdager drengene ressourcer de ikke vidste de
havde. De opnår en sundere livsstil, større selvindsigt samt en mere struktureret og overskuelig hverdag.
• I projektet har vi ligeledes fokus på at hjælpe drengene videre eller tilbage i et uddannelses- eller jobforløb, og derved
bringe dem fra kanten af samfundet tilbage ind i fællesskabet.
Drengene kommer fra udvalgte steder i landet og har forskellige socioøkonomiske baggrunde. Fælles for dem er, at de bærer
på historier, der er præget af negative erfaringer og få succesoplevelser. De har mistet grebet om tilværelsen samt troen på
eget værd og potentiale enten i forhold til skole, uddannelse, sociale relationer, job eller fysisk aktivitet.
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CHALLENGE 2020
FORLØB

I 2020 inddeles i alt 100 drenge på otte lokale hold, som alle har tilknyttet et dedikeret voksenteam bestående af
en drengeansvarlig og cykeltræner. I samarbejde med bl.a. kommuner, behandlingssteder og produktionsskoler,
rekrutteres drengene lokalt af de drengeansvarlige, som ligeledes er drengenes primære kontaktperson.
1. Marts: Fire ugers indendørs fysisk træning i form af spinning (lokale hold)
2. April-juni: 12 ugers intensiv udendørs landevejstræning (lokale hold)
3. Juni-juli: 500 km Challengetur rundt i Danmark på blot fem dage (samlet tur for alle hold d. 27. juni-1. juli)
4. August-oktober: Efterværn med fokus på fællesskab, uddannelse og job (lokale hold)
Drengene inddeles på lokale hold, som alle har tilknyttet et dedikeret voksenteam bestående af drengeansvarlige og
cykeltrænere. I samarbejde med bl.a. kommuner, behandlingssteder og produktionsskoler, rekrutteres drengene lokalt af
de drengeansvarlige, som ligeledes er drengenes primære kontaktperson under hele forløbet.
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ALLE HAR ET POTENTIALE
MENTALTRÆNING
• I LøkkeFonden tilslutter vi os grundtanken om, at alle har iboende
ressourcer og potentialer. Uanset drengenes situation, er vores tilgang, at
vi tror på deres potentialer, samtidig med at vi forventer en dedikeret
indsats
• For at hjælpe drengene med at styrke deres viljefasthed og mentale
muskelkraft, arbejder vi målrettet med personlige karaktertræk, der
teoretisk er rodfæstet i den positive psykologi
• Igennem arbejdet med syv personlige karaktertræk hjælper vi drengene
med at opdage egne personlige styrker og træffe bevidste valg, så de kan
bringe deres uforløste potentiale i spil
• På Challengeturen testes drengenes fysiske udholdenhed og mentale
vedholdenhed for alvor. Det er her at de fleste af drengene opdager at
hårdt arbejde og indsats ofte fører til positive resultater
• For første gang i livet, opnår mange af drengene for alvor, at have følelsen
af at gennemføre de mål de har sat sig for – en følelse af succes og en
oplevelse af fællesskab som de aldrig glemmer.
S. 4

LøkkeFondens syv karaktertræk oversat til ”drengesprog”

ORGANISATORISK VÆRDI AF SPONSORAT
Som sponsor af LøkkeFondens Challenge hjælper du drenge på kanten tilbage ind i fællesskabet, samtidig med at du kan
tilføre egen virksomhed værdi.
Et sponsorat af LøkkeFondens Challenge kan bl.a.:
• Benyttes som et lokalt og nærværende CSR projekt
• Støtte drenge fra lokalområdet, som deltager
• Bruges til medarbejderinvolvering
• i træning og på turen rundt i Danmark
• som mentor for deltagende drenge
• som opbakning for de lokale drenges træning
• ved indsamlinger til eks. sommer-/julearrangementer eller andre begivenheder i virksomheden
• Skabe gode muligheder for ”goodvertising”
• Bruges som fundament til at blive en del af Challenge-netværket – lokalt/nationalt
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UDSTYRSPAKKE - DRENGE
*Design 2019

Komplet tøjpakke, hjelm, sko og hættetrøje udleveres til alle drengene.
Endvidere stilles en racercykel til rådighed, som drengene efterfølgende kan købe for DKK 1.000,S. 6

UDSTYRSPAKKE - DRENGE
*Design 2019

Vindvest

Kortærmet
jersey

Bibs

Langærmet
jersey

Regnjakke
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Front

Bag

UDSTYRSPAKKE - DRENGE
*Design 2019

Handsker

Sokker

Armvarmere
Benvarmere

Overtrækssko
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UDSTYRSPAKKE - SPONSORER

*Design 2019

Sokker
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PROJEKTEVALUERING
EVALUERING IGENNEM LG INSIGHT
• Alle deltagende drenge fra 2018, 2019 og 2020 blive evalueret i tre år frem fra deltagelsesåret
• LøkkeFonden har fra 2018 indledt et samarbejde med LG Insight, som står for en kvalitativ og kvantitativ evaluering af projektet
• LG Insights foreløbige resultater af Challenge 2018 og 2019 bekræfter, at drengene også de sidste to år er blevet mere
optimistiske i deres indstilling og generelt har udviklet et mere positivt syn på sig selv – og ikke mindst deres fremtid
• Flere af drengene har efter Challenge
• …været gladere
• …følt at de har haft nogle at tale med hvis de har problemer
• …udtrykt at de kan gøre det de beslutter sig for
• …sagt at de kan gennemføre en uddannelse hvis de vil
• …udtrykt at det er vigtigt at gøre sit bedste
• Job- og uddannelsesstatus foretages igen efter 6, 12, 24 og 36 måneder.

S. 10

SPONSORAT
BELØB

MODYDELSE

Op til DKK 24.999,-

-

Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside

DKK 25.000,-

-

Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside
Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge

DKK 30.000,-

-

Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside og sociale medier
Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge
Deltagelse på Challengetur rundt i Danmark (500 km på fem dage)
Eksponering på Cykeltøj (logo i sort/hvid – for logo på tøj skal sponsorat tegnes senest d. 28. januar 2020)
Tøjpakke til deltagende rytter (se s. 9)

-

Ekstra deltager på Challengetur rundt i Danmark for person fra samme virksomhed som sponsor med DKK 30.000,sponsorat
Tøjpakke til deltagende rytter (se s. 9)

Tilkøb + DKK 10.000,-

Alle priser er ex. moms. Donationer der har en modydelse (eksponering på trøje, deltagelse i løb og lign.) betragtes som sponsorater og der faktureres moms.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
100% af de indsamlede midler bruges på arbejdet med drengene på kanten.
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TAK FOR DIN TID

VI HÅBER PÅ DIN STØTTE I 2020

