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Målet med turen er at kunne donere mindst kr. 100.000 til Cool Unite som har til formål
at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. De skaber gode
oplevelser og bidrager til, at børnene får en nemmere hverdag. Vi vil sammensætte et
stærkt hold bestående af lejere, leverandører/rådgivere og ansatte i Alabu Bolig.
Holdet skal bestå af ca. 24 ryttere, der skal cykle 900 km fra Aalborg til Amsterdam på syv dage med
start lørdag den 27. juni 2020 og forventet hjemkomst lørdag den 4. juli 2020. Derudover skal der være
seks servicefolk samt cykelmekaniker og massør.
Giv dig selv en udfordring og vær med til at gøre en forskel
Team Alabu Bolig cyklede sidste sommer fra Aalborg til Luxembourg med det formål at samle penge ind til velgørenhed. Vores mål var at indsamle
kr. 100.000 til BROEN Aalborg samt kr. 50.000 til Fonden Team Alabu Bolig. Cykelturen var en fantastisk oplevelse for alle involverede, og det lykkedes at indsamle i alt kr. 174.000.
Successen har givet os mod på endnu en sommer i sadlen, og du er inviteret med. Turen går til Amsterdam, og vi håber, at du har mod på en udfordring og lyst til at gøre en forskel.
Vi vil sammensætte et nyt, stærkt hold bestående af lejere, leverandører/rådgivere og ansatte i Alabu Bolig. Holdet skal bestå af ca. 24 ryttere, der
skal cykle de 900 km fra Aalborg til Amsterdam på syv dage med start lørdag den 27. juni 2020 og forventet hjemkomst lørdag den 4. juli 2020.
Ambitionsniveauet er denne sæson sat ned i forhold til turens længde, så selv de, der aldrig har siddet på en racercykel før, har mulighed for at
cykle med, hvis de deltager i den planlagte træning. Har du været med før, eller er du rutineret rytter, er der også brug for dig. Du skal bare være
klar på, at vi alle kommer fælles i mål både under træning, men også på turen til Amsterdam.
Udover ryttere har vi brug for seks servicefolk samt massør og mekaniker, der skal hjælpe rytterne undervejs. Så selvom du ikke er klar til at sætte
dig i sadlen, har du mulighed for at opleve fællesskabet og være med til at gøre en forskel.Denne gang er det vores mål at kunne donere mindst
kr. 100.000 til Cool Unite.
Ud over denne donation er målet også at kunne donere kr. 50.000 til Fonden Team Alabu Bolig. Fonden støtter børn og unge mennesker blandt
Alabu Boligs lejere til en aktiv fritidsaktivitet.
Er du interesseret i at blive en del af Team Alabu Bolig, hører vi gerne fra dig.
Du kan enten ringe til holdkaptajn Susanne Kraglund på tlf. 61 33 08 46 eller skrive til suk@alabubolig.dk senest den 26. juli 2019.
Husk at skrive navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, alder, træning/cykelerfaring, og hvad du mener at kunne bidrage med til holdet. Du
får skriftlig besked, om du er kommet med på Team Alabu Bolig. Når du er optaget på holdet, får du en indkaldelse til et opstartsmøde, hvor der
afstemmes forventninger. Du kan finde rytterkontrakt og servicekontrakt på www.alabubolig.dk eller på www.facebook.com/teamalabubolig
Vi glæder os til at træde i pedalerne sammen med dig!
Mange cykelhilsner
Susanne Kraglund, holdkaptajn
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