TOUR DE HØJEN

TOUR DE HØJEN

20 ÅR JUBILÆUM

TORSDAG DEN 09.06.2022 KL. 17.45-19.00

....................

STØT ET GODT FORMÅL

Vi gentager successen fra tidligere år og indtager landevejene omkring Højen for at køre
penge ind til Støtteforening Venner for Højen.
Foreningens formål er at yde støtte til det kulturelle og sociale samfundsliv i Højen.

TOPDOMMER PER OLESEN

Den rutinerede internationale håndbolddommer
Per Olesen speaker dette års Tour de Højen.

FLOTTE PRÆMIER

Rytterne har igen i år mulighed for at vinde
flotte og attraktive præmier. Under løbet kan
tilskuerne købe lodder til amerikansk lotteri og
vinde flotte præmier. Kom og vær med til en
hyggelig aften, hvad enten det er som aktiv i
sadlen eller som hepper på sidelinien!
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ONLINE TILMELDING

Benyt et sikkert online system ved tilmelding.

HOVEDSPONSOR 2022:

TOUR DE
HØJEN
ÅBNES KL. 17.45
MED FLAGHEJSNING I
SKOLEGÅRDEN

VENNER FOR HØJEN STØTTER BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET OG DET KULTURELLE OG SOCIALE SAMFUNDSLIV I HØJEN

ARRANGEMENTET
RUTEN

FORPLEJNING

Ruten er ca. 3 km. Det gælder om at køre flest mulige omgange på en time. Cykelløbet bliver afholdt
med start og mål ved Multihus Højen. Ruten går
langs Højen Kirkevej, Koldingvej, Baunholtvej,
Stubdrup Kirkevej, Højen Kirkevej, Jenlevej.
Der vil igen i år være rullende start.

Det er muligt at købe pølser, vand, øl, vin og kaffe
ved pølseboden og der er gratis øl/vand og pølser til alle rytterne. Dan Cake A/S sponsorerer
kage til alle fremmødte.
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For at sponsorerne kan blive nævnt i programmet
er det nødvendigt, at tilmeldingerne er arrangøren i
hænde senest den 7. juni 2022 kl. 11.00.
Sponsorerne bliver nævnt i forbindelse med løbet.

DELTAGELSE

AMERIKANSK LOTTERI

For at kunne deltage i løbet skal man som minium gå i 5. klasse.
Igen i år er det tilladt at cykle på el-cykel, dog er
man kun med i konkurrencen om, at have samlet
flest sponsorer (se afsnittet om rytter-præmier).

Under arrangementet sælges lodder til amerikansk
lotteri. Gevinstliste forefindes på pladsen.

Ryttere finder selv deres sponsorer. Der aftales
sponsorat på min. 20 kr. pr. omgang eller et fast
beløb for hele cykelløbet på minimum 150 kr.

TILMELDING
SENEST
7. JUNI KL. 11

Igen

r
I år er der præmier til ryttere der:
1. Kører flest omgange (kvinder)
Præm
2. Kører flest omgange (mænd)
kørt ie for fle
e om
s
3. Indkører flest penge
gang t
e
4. Har flest sponsorer
5. Ungdomspræmier for ryttere mellem 5. klassetrin til 18 år (under samme forudsætning som
for voksen-ryttere.
(Ved lige antal omgange er det ryttere med flest
indkørte kroner, der vinder, og der gives kun én
præmie pr. cykel).

SPONSORER

TILMELDING

RYTTER-PRÆMIER

HUSK CYKELHJELMEN!
Mødetidspunktet for alle ryttere er kl. 17.15.

r

TILMELDING - ONLINE SYSTEM
Registrer din tilmelding online gennem et sikkert
system på vfh.nemtilmeld.dk eller udfyld vedlagte
kupon.

Ved Tour de Højen 2021 blev der kørt 105.487 støttekroner ind til foreningens formål

105.487 STØTTEKRONER!
TAK FOR STØTTEN!
Venner for Højen vil gerne takke de mange ryttere
og sponsorer, der gennem årene har støttet Tour
de Højen. Det er kun takket være jer, at foreningen
har haft mulighed for at støtte gode og motiverede
initiativer for byen og dens borgere.

SEND EN ANSØGNING
Har du en god idé, så send en ansøgning til Venner
for Højen! På www.nyhoejen.dk. Her kan du finde
information om kommende arrangementer samt de
initiativer, som vi løbende støtter.

KONTAKTPERSONER & AFREGNING
Søren Knudsen
Bente Justmi
Jesper Buhl
Catarina Ilmark
Jakob Petersen

Gl. Højenvej 98
Højen Kirkevej 15
Stubdrup Kirkevej 200
Højen Kirkevej 17
Højen Tang 16

21253115
20152275
40550382
23486863
23346163

Venner for Højen afregner selv med sponsorerne,
enten umiddelbart efter løbet eller ved fremsendelse af faktura lydende på det indkørte beløb.
Der er også mulighed for at betale med MobilePay.

VEJLE BRAND FORSIKRING - FÅ ET GODT TILBUD OG STØT FORENINGEN
En ny hovedsponsoraftale med Vejle Brand forsikring kan betyde endnu flere penge til Støtteforeningen
Venner for Højen, og du kan hjælpe. ”Noget for noget” aftalen går ud på, at foreningen får 300 kroner for
hver husstand, der får et forsikringstilbud fra Vejle Brand. I skal blot nævne, at I får tilbuddet til fordel for
Støtteforeningen Venner for Højen.
HVIS TILBUDDET ER GODT
Skulle I synes, at tilbuddet fra Vejle Brand forsikring er så attraktivt, at I vælger at tegne forsikringen, sponsorer
forsikringsselskabet yderligere 300 kroner til foreningen.
SÅDAN GØR I
Følg blot denne webadresse https://bit.ly/nogetfornoget og tast jeres kontaktinformationer ind, så kontakter
Vejle Brand jer for et uforpligtende møde.
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Vi ses!

