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Vi køre
www.facebook.com/
TeamMegetTungeBen

Bliv en del af teamets ånd
og rejse med et sponsorat
der skaber værdi for dig.
Når man er bidt af en sport, som vi er og mærker, det
der ekstra adrenalin og kick ved at udøve den sport, så
mærker vi også udfordringerne stå og ånde os i nakken.
Vejret er ingen begrænsning, for der findes ganske
enkelt ikk dårligt MTB vejr. Vi SKAL bare ud på cyklen
og for os er det næsten meditativt.
Vi kæmper mest mod og med sig selv - og diverse
diveses, der viser en ny lille rekord eller forbedring.
Udfordringerne bliver større og større og med det følger
også en sindsyg flot natur. Lysten til sporten driver
værket og vi kommer langt omkring i både Danmark og
udlandet, og ser alverdens skove, spor og fantastiske
mennesker indenfor sporten.
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Holdet består af kørere der kører med hjerte
og vilje. Teamet vil selvfølgelig gerne på podiet
og gør hvad vi kan for det mål - men vores
absolutte formål, er at gøre sporten synlig og
tilgængelig for alle - og være til stede fysisk
som mentalt.
Der dukker efterhånden flere og flere baner op
i hele Danmark, og det er absolut et mål i sig
selv, at komme hele vejen rundt. Det halve af
en god rute til MTB er naturen og de omgivelser der cykles i.
Vi gør meget ud af at være til stede, dele erfaringer både med udstyr, spor og glæder generelt ved sporten. For vores team er den største
præstation, at være med til at skabe et fællesskab for mange, hvor alle er velkomne.
At være et team, er at være flere kørertyper
sammen og få det bedste ud af det vi kan både alene til sololøb og sammen til teamløb.
Vi skal bruge hinandens styrker og svagheder
og støtte op, så vi sammen kan komme så
langt som muligt. Kun sammen er vi bedst.
TEAM MTB er kommet i stand på baggrund
af kærligheden til sporten og lysten til flere og
større personlige udfordringer, men også lysten til at opleve det ultimative inden for sporten sammen - og give tilbage.

Bliv sponsor
-o
Logo på reklamematerialer
Logo på producrede film

Logo med link på hjemmesiden
Link på Facebook og omtale

g bliv set

Lov til at bruge fotos/film i egne medier
Eventuelt lave små events sammen

Ja tak....
vil gerne informeres til næste sæson!!!
Navn:_____________________________________________
Adresse: __________________________________________
Mail: _________________________ Tlf:_________________
Firma:____________________________________________

