
 

TIL ERHVERVSLEDERE 

Søndag den 10. februar 2019 afholdes et helt unikt ”Once in a lifetime” motionsløb i 
Bogense. Baggrunden er i sig selv lidt trist, men mulighederne er store, især hvis både 
virksomheder og private griber bolden. 
 
”Kroner for kilometer” - erhvervslivets mulighed for at signalere opbakning 
 
Med ”Kroner for kilometer” kan du for en meget lille indsats være med til at påvirke folk til at deltage i arrangementet, 

men også signalere en god sundhedsprofil i din virksomhed. Din indsats er, at du forpligter dig til at give 1 kr. pr. 
kilometer der løbes/gås i alt. Vi håber at kunne mønstre ca. 300 deltagere, og hvis de i gennemsnit går/løber 5 km., så er 
det 1.500 kr., vi snakker om, og beløbet er fradragsberettiget. Her kan alle være med, og det er præcis samme 
målsætning, vi har med selve motionsløbet - plads til alle uanset om man vil løbe, jogge eller gå. 
 
Får du noget ud af at bidrage? 

Ja, i højeste grad. For det første er signalværdien overfor medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere uden tvivl stor. 
For det andet er der stor sympati for Castor, som er et af de fyrtårne vi har i relation til det voksende turisterhverv på 
Nordfyn. Med bidraget er du samtidig med til indirekte at give et skulderklap til den hær af frivillige, der i bogstavlig 
forstand holder Castor flydende. 
 
Sidst men ikke mindst får du også et synlig bevis, så omverdenen kan se, at også din virksomhed er med. Så snart du 
melder dig på banen, får du et færdigt banner, som du kan sætte på din egen Facebookside, hjemmeside m.v., og 
samtidig bliver din virksomhed synliggjort i vores markedsføring. Og endelig modtager du 4 gratis billetter, som du kan 
bruge selv eller videregive til hvem, du ønsker. 
 
Hvad nu hvis deltagerantaller går amok og vi kommer over 300 deltagere? 

Så får du mulighed for trække dit tilsagn tilbage - vi går ind for fair play. 
 
Vi har gjort det nemt at være med 

Tiden er knap, og derfor kan vi ikke følge op og forsøge at sælge budskabet mere, end vi gør her. Til gengæld har vi 
gjort det nemt. Du skal blot indtaste dine oplysninger HER, så klarer vi resten. Du er også velkommen til at sende en mail 

retur med et simpelt ”ja tak”, så tager vi bolden derfra. 
 
Baggrund for afholdelse af motionsløbet 

I september 2018 blev den nordfynske stolthed, geleasen Castor, ramt af en ødelæggende brand. I skrivende stund 
kæmper frivillige med at indsamle midler, så det stolte gamle træskib kan komme på værft og blive klar til at tage imod 
de mange turister i den kommende sæson - og ikke mindst i sæsonerne, der følger efter. 
 
Det er ”once in a lifetime” 

Når UCI og de lokale arrangører fjerner de sidste spor i Bogense den 11. februar 2019 fjernes eksempelvis også den 
midlertidige bro, der bygges over havnen i Bogense. Derfor vil det kun være til Castor Bogense Cross & Citytrail, at man 
kan deltage i et registreret motionsløb på den rute og med de muligheder, hvor der indgår en ”fast forbindelse” over 
havnen i Bogense. Det vil aldrig ske igen. Dermed har vi mulighed for at give deltagerne en helt unik oplevelse, som 
bliver ”once in a lifetime” 
 
Motion og sundhed i fokus 

En sidegevinst ved motionsløbet er, at muligheden for både at appellere til bredden og til eliten giver mulighed for at 
sætte ekstra fokus på vigtigheden af motion og sundhed. Et tema, der næppe har haft større bevågenhed end i disse år. 
 
Med venlig hilsen 
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