Tjäna pengar till er förening! Gå med i

Klubbvärvningen
•
•
•
•

Få personer att köpa startplats till valfritt lopp under Göteborgsgirot 2019
Halva startavgiften går direkt till er förening
Dessutom tävlar föreningen om fina bonuspriser värda upp till 20.000 kr
Arrangemanget är mycket enkelt och smidigt

Att delta i
Klubbvärvningen
är gratis!

Bli en del av Västkusten största

cykelfest

Göteborgsgirot är en årlig folkfest på Heden för alla cykelintresserade. Evenemanget vill på ett
glädjefyllt sätt lyfta fram cykling som motionsform och öka integrationen genom att förlägga
cykellopp genom Göteborgs samtliga stadsdelar. Det finns lopp för alla, från barn och nybörjare
till motionärer och elitcyklister.

Så går Klubbvärvningen till
Klubbvärvningen är ett sätt att få fler personer att upptäcka Göteborgsgirot och uppleva cykelglädje,
samtidigt som lokala idrottsföreningar får ett tillskott i kassan. Att delta i Klubbvärvningen är gratis
för er förening och går till så här:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er förening får en unik klubbkod, exempelvis KV19FÖRENINGSNAMN

När en person köper startplats till valfritt lopp under Göteborgsgirot och fyller i
er klubbkod under ”Värdebevis” så går halva startavgiften direkt till er förening.
Om minst 100 st anmälningar kommer in med er kod får ni ett kostnadsfritt
föreningstält i eventbyn under Göteborgsgirot 2019.
Om er förening genererar flest anmälningar (dock minst 50 st) får ni varor för
motsvarande 12.000 kr.
Göteborgsgirot tillhandahåller ett kommunikationspaket med bilder och
färdigskrivna texter som ni kan använda under Klubbvärvningen.
Det ni som förening behöver göra är att sprida er unika kod och få personer
att “cykla för er”.
Arrangör av Göteborgsgirot är Giro Cycle Club och ett nätverk av entusiastiska
företagare och föreningar som brinner för hälsa och motion.

Tävla om fina priser
Klubbvärvningen ger direkta inkomster till er förening men är också en tävling mellan
alla medverkande klubbar. De föreningar som genererar flest anmälningar (dock minst
50 st) vinner fina bonuspriser. Följ tävlingen på
www.goteborgsgirot.se/klubbvarvningen.

1:a

Varor till ett värde av
12.000 kr

2:a

Varor till ett värde av
5.000 kr

3:e

Varor till ett värde av
3.000 kr

plats

plats

plats

Alla föreningar som genererar minst 100 st
anmälningar får dessutom kostnadsfritt ett
föreningstälti eventbyn på Heden under
Göteborgsgirot 2019.

Ni får ett smidigt kommunikationspaket
Göteborgsgirot ger er bilder och färdigskrivna texter för marknadsföringen av er unika kod.
Jobba gärna digitalt, det är enkelt! Då är allt som behövs ett länkklick för att komma direkt till
Göteborgsgirotsanmälningssida. Kommunikationspaketet kan användas för:

•
•
•
•

Hemsida
Sociala medier
Nyhetsbrev
Mejl

•
•
•
•

Sms
Matchblad/program
Tavlor i omklädningsrum
Allmänna anslagstavlor

GÖTEBORGSGIROT 140 KM
LÖRDAG 4 MAJ

STADSGIROT 70 KM
LÖRDAG 4 MAJ

MAXIGIROT 20 KM
LÖRDAG 4 MAJ

BRA BIL XC MTB 50 KM
SÖNDAG 5 MAJ

BARNGIROT 2 KM
SÖNDAG 5 MAJ

Anmäl er redan idag!
Anmälan görs enkelt via anmälningsformuläret på www.goteborgsgirot.se/klubbvarvningen.
På den sidan kommer också aktuell information att läggas upp och statistik som visar hur många
anmälningar varje klubb har i realtid. Om ni har några frågor och funderingar är det bara att mejla
info@goteborgsgirot.se. Hjärtligt välkomna till Klubbvärvningen och Göteborgsgirot.

Västkustens största cykelfest

