VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL
FOR UDFORDREDE DRENGE PÅ KANTEN?

BLIV SPONSOR AF LØKKEFONDENS CHALLENGE
•

Challenge er et 16 ugers udviklingsforløb med en målrettet aktiveringsindsats ift. uddannelse og/eller job. Formålet er at hjælpe udfordrede
drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og
potentiale samt at styrke deres fysiske såvel som mentale sundhed,
robusthed og handlekraft.

LøkkeFonden
•

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*

•

Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500
km på blot fem dage.

Derfor har 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.

•

Igennem struktureret cykeltræning og målrettet mentalt arbejde med syv
personlige karaktertræk opdager drengene ressourcer, de ikke vidste, de
havde. Løbende opstår succesoplevelserne, og drengene opnår en
sundere livsstil, større selvindsigt samt en mere struktureret hverdag.

LøkkeFonden er stiftet i 2012 af Lars
Løkke Rasmussen med formålet om
at bringe udfordrede unge drenge
væk fra kanten af samfundet tilbage
ind i fællesskabet.

•

I forløbet har vi fokus på at styrke drengenes forudsætninger for at komme
videre eller tilbage i et uddannelses- og/eller jobforløb, og derved støtter vi
dem på deres vej fra kanten af samfundet tilbage ind i fællesskabet.

•

Fælles for drengene er, at de bærer på historier, der er præget af negative
erfaringer og få succesoplevelser. For drengene er det derfor helt
afgørende at finde nøglen til at genstarte et liv, de selv tror på, og som de
vil kæmpe for at virkeliggøre.

(Se bagsiden)

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

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.

*Kilde: Danmarks Statistik &
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 2016

CHALLENGE 2022
Drengene inddeles på lokale hold, som alle har tilknyttet et dedikeret voksenteam bestående af en drengeansvarlig
og en cykeltræner. I samarbejde med bl.a. kommuner, behandlingssteder og FGU rekrutteres drengene lokalt.
De 16 uger forløber fra marts til juni 2022 plus et socialt arrangement i august. I hele forløbet arbejdes der med
drengenes mentale muskelkraft igennem træning af syv personlige karaktertræk:
Ø Marts: 4 ugers indendørstræning i form af spinning samt kost- og ernæringsaften (lokale hold).
Ø April - juni: 12 ugers intensiv udendørs landevejstræning inkl. sponsorbesøg (lokale hold) samt CV- og
jobansøgningsworkshop med Adecco (på tværs af hold).
Ø Juni: 500 km Challenge-tur rundt i Danmark på blot 5 dage d. 15.-19. juni 2022 (samlet tur for alle hold).
Ø August: Drengenes Dag – et socialt arrangement for alle drenge tilknyttet LøkkeFondens signaturprojekter.
På Challengeturen testes drengenes fysiske udholdenhed og mentale vedholdenhed. De opdager, at indsats ofte
fører til positive resultater, og de opnår en følelse af succes og fællesskab, som de aldrig glemmer.

ALLE HAR ET POTENTIALE – MENTALTRÆNING
I LøkkeFonden tilslutter vi os grundtanken om, at alle har iboende ressourcer og potentialer. Uanset baggrunden for
drengenes situation tror vi på deres potentialer.
Vi ser drengene som bevidste aktører i deres eget liv og møder dem med høje positive forventninger. Vi fortæller
drengene, at valget er deres, og at vi forventer, at de anstrenger sig for at gøre deres bedste hver gang. Med
forventninger viser vi drengene, at vi har tiltro til, at de kan. Og når drengene mærker dette, begynder de langsomt at
opbygge positive forventninger og tiltro til dem selv.
For at hjælpe drengene med at styrke deres viljefasthed og mentale muskelkraft arbejder vi målrettet med syv
personlige karaktertræk, der er teoretisk rodfæstet i den positive psykologi.

INKLUDERET I SPONSORATET
•

Eksponering på cykeltøj (logo i sort/hvid – for logo skal sponsorat tegnes senest d. 21. januar 2022)

•

Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside og sociale medier

•

Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge (For én medarbejder i april - juni 2022)

•

Deltagelse på Challengetur rundt i Danmark – 500 km på 5 dage (For én medarbejder d. 15.-19. juni 2022)

•

Tøjpakke til deltagende medarbejder

•

Medlemskab i LøkkeFondens Erhvervsnetværk (fire årlige netværksmøder med inspirerende oplægsholdere)

•

Mulighed for tilkøb af ekstra deltagende medarbejde fra samme virksomhed på Challenge for DKK 10.000,-

PRIS DKK 30.000,- *
*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.

Kontakt
Projektleder, Kitt Holstebro
Mail: KI@loekkefonden.dk
Telefon: 21 46 13 15

