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STYRKA GENOM 
FORSKNING
Sedan 2002 har Team Rynkeby - 
Fonden samlat in pengar till barn 
med allvarliga sjukdomar. 

Team Rynkeby - God Morgon teamen samlade 

2021 in en imponerande summa på  
942,584 € till Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö 
och  Sylva ry. Insamlingen från  
företagssponsorer stödjer Aamu Säätiö och 
deras forskning kring barncancer.  
Det stigande antalet deltagare som varje år  
engagerar sina familjer och nätverk har  
inneburit att den självständiga fonden blivit 
den största enskilda bidragsgivaren till  
barncancerforskningen i hela Norden.

85 % av alla barn som får en cancerdiagnos 
överlever, men nya genombrott i  
behandlingen av barncancer kräver  
fortfarande komplex och långsiktig forskning. 
Det gäller också de följdsjukdomar och sena 
komplikationer som mer än hälften av alla 
barncanceröverlevare lider av. Därför är de 
stora årliga donationerna från  
Team Rynkeby - God Morgon särskilt viktiga 

för att ge Aamu Säätiö möjlighet att starta 
helt nya forskningsområden och följa 
forskningen hela vägen. 

Samtidigt tar cyklisterna med sig Aamu 
Säätiö och Sylva ut i Finland. Den ökade 
kännedomen hjälper fonden med sin 

mission om att inga barn i framtiden ska dö 
i cancer.

“Din sponsring gör en enorm skillnad. Barncancerforskning är avgörande för att 
vi ska bekämpa sjukdomen. Forskning tar tid och kostar pengar.  
Genom Team Rynkeby – God Morgon går ditt bidrag – stort som litet –  till Aamu 
Säätiö och Sylva. Du hjälper därmed barn med allvarliga sjukdomar att få ett bättre 
liv. Sponsringen är också ett erkännande till de många cyklister och medhjälpare 
som engagerar sig i denna viktiga sak. Tack på förhand för ditt stöd.” 

-JØRN HK JEPSEN, DIREKTÖR FÖR TEAM RYNKEBY FONDEN.

MER ÄN 20 ÅR 
I DEN GODA 
GÄRNINGENS 
TJÄNST
Team Rynkeby – God Morgon är 
ett europeiskt cykelprojekt 
som årligen cyklar till Paris för att 
samla in pengar till förmån för 
allvarligt sjuka barn.

Projektet grundades 2002, då 11 motions- 
cyklister med anknytning till den danska  
juicetillverkaren Rynkeby Foods beslutade sig 
för att cykla till Paris för att få lite motion och 
se avslutningen av Tour de France. 

Deltagarna värvade sponsorer inför färden, 
och de var faktiskt så bra på det att det fanns 
pengar över när de kom hem. Pengarna 
skänkte de till barncanceravdelningen på 
Odense Universitetshospital, och därmed  
föddes en ny tradition.

De följande åren ville allt fler delta och  
insamlingen till Barncancerfonden i Danmark  
började därmed att få större fokus. 

2009 valde Danmarks dåvarande statsminis-
ter, Lars Løkke Rasmussen att dra på sig  
cykeldräkten och köra med Team Rynkeby till 
Paris. Det fick mycket uppmärksamhet i  
media och ledde till Team Rynkebys  
internationella genombrott. Fler lag började 
bildas i alla nordiska länder och 2019, efter att 
Rynkeby-koncernen bytte ägare till det tyska 
Eckes Granini, bildades det första tyska laget. 
Lag i Schweiz och Belgien har efter hand 
slutit upp.

2022 kommer vi vara mer än 2200 cyklister 
och 550 servicedeltagare från 9 olika  
nationer, fördelade på 65 lag.

Alla deltagare samlar sponsorer innan resan 
och genom åren har fonden samlat in över 

75 miljoner euro till barn med allvarliga 
sjukdomar i nio länder.



Totalt insamalt belopp (2021)  75 miljoner euro

Antal cyklister (2022)     2200

Antal lag (2022)    65

Antal länder (2022)  9 + 1 europetiskt

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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VAD GÅR 
PENGARNA TILL?
Tillsammans med Team Rynkeby – God Morgon 
har din verksamhet möjlighet att delta och ta 
ansvar i kampen mot barncancer och bli en del 
av barnens styrka.

Sedan det första Team Rynkeby – God Morgon 
teamet satte sig på sadeln och trampade mot 

Paris har deltagarna lyckats samla in över 75 
miljoner euro till barn med allvarliga sjukdomar 
över Europas gränser.  Pengarna doneras till de 
lokala samarbetsorganisationerna i de enskilda 
länderna där de först och främst öronmärks till 
forskning. 

I Finland går alla sponsorintäkter till Aamu Säätiö 
och Sylva som genom åren har mottagit över 
fem miljoner euro från  
Team Rynkeby – God Morgon.

Alla deltagare i Team Rynkeby – God Morgon 
täcker sina utgifter själva medan projektets 
centrala omkostnader täcks av Eckes Granini, via 
sina varumärken Rynkeby, God Morgon, Hohes 
C och Granini i samarbete med de 
organisationer som tar emot pengar i respektive 
land. Det är er garanti för att era pengar bidrar till 
att göra en verklig skillnad där de behövs mest.



BANNERS 
Ett enkelt sätt att synliggöra er sponsring till Team Rynkeby - God Morgon är genom använda Team 
Rynkeby Fondens stödbanner i e-postsignaturen, längst ner på webbplatsen eller  vart ni annars önskar 
att ha den.  

GRAFISKA ELEMENT 
Om ni önskar att sätta er egen grafiker i arbete har vi gjort en större 
nedladdningssektion på vår webbplats där kan ni hämta loggor, grafiska element m.m.

PRESSBILDER 
Vi har samlat ett stort galleri av vackra bilder som är fria att använda.

FACEBOOK, INSTAGRAM OCH LINKEDIN 
Det är en god idé att synliggöra er sponsring på sociala medier – exempelvis 
Facebook och Instagram eller LinkedIn, bereonde på målgruppen.  
Särskilt CSR-historier är mycket uppsktattade på dessa medier. 

PROFESSIONELL CSR-FILM
I samarbete med Team Rynkeby - God Morgon videojournalist har ditt företag 
möjlighet att få en professionel CSR-film producerad där ni bland annat kan berätta 
varför ni stöttar Barncancerfonden genom Team Rynkeby - God Morgon projektet. 

ANVÄND ERA SPONSORPENGAR

Som sponsor hos Team Rynkeby – God Morgon skänker ni inte bara 
pengar till en god sak. Ni hjälper också till att sätta en sund livsstil 
och allvarligt sjuka barn på dagordningen i hela Europa.  

Ert stöd skapar respekt och ett erkännande hos era kunder och leverantör 
och sprider samtidigt en stolthet hos medarbetarna. Det kan bland annat 
betyda att det blir enklare för företaget att rekrytera de rätta medarbetarna.

Team Rynkeby – God Morgon kan med sin internationella genomslagskraft 
och lokala förankring erbjuda unika sponsormöjligheter.

Team Rynkeby – God Morgon är utan tvekan det mest medieexponerade 
motions-och välgörenhetsprojektet i Europa. Projektet inspirerar tusentals 
människor varje år att göra något bra för sig själv medan de gör något bra för 
andra.

Det finns många sätt att använda sponsring i er egen kommunikation och PR.
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Exempel för platinasposor:

2 placeringar som läggs samman till 1 stor på 
1 Lag och 1 placering på 4 lag. 
Totalt 6 placeringar.

Pris:       Från 12 500 € exkl. moms.

• Sponsorskap med möjlighet för loggor över landsgränser 
• 6 logotypplaceringar på cykelkläderna 
– exempelvis 1 placering på 6 olika lag eller 1 placering på 4 olika lag och 2 placeringar på 1 femte lag osv. 
• 6 logotypplaceringar på följebilar (fördelning som på cykelkläderna)
– det är sponsorns ansvar att leverera material
• Sponsordiplom 
• Platinasponsorbanner för användning på egen webbplats 
• Logga på första sidan på Team Rynkeby – God Morgon hemsida 
• Sponsorpresentation på Team Rynkeby – God Morgon webbplats 
– t.ex. med särskilt innehåll, erbjudande eller länk till egen webbplats.
• Tillgång till professionell sparring. 
• 1 specialtillverkad Team Rynkeby – God Morgon cykeltröja med loggor från alla platinasponsorer.
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•

Exempel för guldsponsor: 

1 placering på 1 lag.
Pris:      Från 2 500 € exkl. moms.

• 1 logotypplacering på cykelkläderna 
• 1 logotypplacering på följebilarna 
– sponsorn ansvarar för leverans av material
• Logga på Team Rynkeby – God Morgon webbplats 
• Sponsordiplom 
• Guldsponsorbanner för användning på egen webbplats
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• Logga på Team Rynkeby – God Morgon webbplats 
• Bronssponsorbanner för egen webbplats

Pris:      Från 1 500 € exkl. moms. Pris:      Från 500 € exkl. moms.

• 1 logotypplacering på följebilarna 
- sponsorn ansvarar för leverans av material 

•  Logga på Team Rynkeby – God Morgon webbplats 

•  Silversponsorbanner för egen webbpl ats
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FÅ DIN EGEN  
FIRMATRÖJA!
Som Platina- och Guldsponsor  
får du möjlighet att köpa till  
Team Rynkeby - God Morgon 
tröjor med endast er egen logga.

Du får en gyllene möjlighet att ytterligare aktivera 
din sponsring genom att köpa en eller flera paket 
med firmatröjor. Tröjorna kan bland annat  
användas som utlottning i tävlingar på sociala 
medier, en gåva till medarbetare eller som en 
snygg trofé att rama in och hänga på väggen.

Tröjorna kommer i ett paket om 5 st. fördelade på 
storlekarna M-XL eller med fri storleksfördelning 
vid beställning av minst 10st. 

Stötta ett specifikt lag med mat eller ett ekonomiskt bidrag. 
Håller deltagarnas utgifter nere vilket möjliggör en breddare  
rekrytering och ger möjlighet till marknadsföring av produkter 
och varumärken. 

• Logga på Team Rynkeby – God Morgon webbplats 
• Teamsponsorbanner för egen webbplats 
• En unik möjlighet att marknadsföra relevanta produkter för cykelmotionärer

Det är självklart också möjligt 
att kontakta Konggaard Aps 
och få sin egen design till  
firman.

Se mer info här:

https://www.xtreme.dk

Årets Team Rynkeby – God Morgon tröja 
med egen logga på fram- och baksida.   
Storleksfördelning; 2 x M, 2 x L, 1 x XL  

Pris:  240 € exkl. moms.

Årets Team Rynkeby – God Morgon tröja 
med egen logga på fram- och baksida.   
Fri storleksfördelning 

Pris per st. 48 € exkl. moms.

Pris:      Relevant mat eller ekonomiskt bidrag.

14 15



STÖD TEAM RYNKEBY FONDENS ARBETE
www.team-rynkeby.fi • www.linkedin.com/company/team-rynkeby-god-morgon-finland/ 

www.facebook.com/TeamRynkeby/ • www.instagram.com/trgm_finland/

DESIGNES BY KONGGAARD APS

Kirsi Pärssinen
Country Manager

Team Rynkeby Finland
Tel. 050 351 4711

kip@team-rynkeby.com




