We want you!

Sponsorsamarbejde søges
Aarhus Fremad Atletik ønsker at blive en mere selvstændig klub og
derfor søges sponsorater. Klubben gør et stort stykke arbejde for at
tilgodese børneatletikken, bredden i klubben og eliten. Kontingentsatsen er klart den laveste i byen, og derfor er klubkassen ikke helt
så stor. Trænerlønningerne er minimale, men ønskes at hæves for at
kunne bibeholde den nuværende trænerkapacitet og øge staben.
Eliten er med i toppen af dansk atletik. På nuværende tidspunkt
støttes eliteatleterne med tøj og sko, men atleterne vil også have
gavn af diverse tests af udholdenhed, syregrænse, mm.
Ligeledes ønskes det, at klubbens øvrige medlemmer kan få rabat
på en sådan test. Desuden vil en støtte til klubben bidrage til diverse
arrangementer, som øger det sociale sammenhold.
Klubben har også en stor børneafdeling. Et samarbejde kan forbedre
børnenes muligheder og træningsfaciliteter.
Aarhus Fremad Atletik ser frem til de nye udfordringer og et kommende samarbejde med Jer! Nedenfor ses forslag til sponsorpakker,
som Aarhus Fremad Atletik tilbyder Jer som firma, men kontakt os
eventuelt med andre forslag.
Skriv til: Bestyrelse@aarhusfremad.com

Fremad
5.000,Navn og logo på web og
Facebook
Gratis deltagelse til Riss
kovløbet
5 startnumre til Egå Engsø
Rundt
”Hvor-Længe-kan-I-Følgeen-Verdensmester ”-udfor
dring

Run Forest!
15.000,Alt fra Fremad-pakken
15 startnumre til Egå
Engsø Rundt
Træningsarrangement
med en eller flere af 		
Fremads løbere

Din bane!
30.000,Alt i RunForest-pakken
Navngivning af en atletikbane på Vejlby + reklame på
synlig materialecontainer
25 startnumre til Egå Engsø
Rundt
Træningsarrangement med
en eller flere af Fremads
løbere
Mulighed for bannerreklame

Aarhus Fremad Atletik
I Aarhus Fremad er der etableret en stor gruppe af
børn/unge, som træner flere gange om ugen i alle
atletikkens discipliner. Børnekontingentet holdes
på 200,- halvårligt, så alle kan være med.
Aarhus Fremad spænder desuden bredt med en
gruppe på ca. 100 løbere, som deltager i mange
konkurrencer rundt om i landet.

ELITEN
Jens Krogh - 1967
5.000m: 15:45
Halvmarathon: 1:12:38
DK-rekordholder M50 3000m

Helene Svane - 1991
5.000m: 17:21
10km landevej: 36:24
10.000m: Landsholdsatlet
Halvmarathon: 1.23.05
Jacob Qvist - 1995
800m - 1.57.4
AU Elitesport
Thorkild Sundstrup - 1980
5.000 meter: 14.59
Halvmarathon: 1:07:47
Marathon: 2:24:40
Hurtigste dansker til
Copenhagen Marathon
2015 & 2017

Asger Dalsgaard - 1992
800m: 1.58.97
DM 5.000m: Nummer 4.
DM Langcross: Nummer 5.
10km landevej: 30:41
10.000m: Udtaget til landsholdet
Halvmarathon: 1:09:28
Omar Hassan (Etiopien) -1991
5.000m: 14:41
Halvmarathon: 1:08:25

