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Bike4Life är ett välgörenhetsprojekt som varje år samlar in 
pengar och skapar ljusglimtar för barn, både nationellt och 

internationellt.

Hjälp oss att nå målet och välkommen på vår resa!

Vi gör det för barnen!

CK Bike4Life gör skillnad!

CK BIKE4LIFE



Cykelklubben Bike4Life är medlem i Svenska Cykelförbundet 
och Riksidrottsförbundet. Samtliga medlemmar omfattas 
av en gruppförsäkring. 

Som cykelklubb finns stadgar och en namnkunnig styrelse 
som säkerställer att verksamheten bedrivs professionellt.

CK Bike4Life gör skillnad!

CK BIKE4LIFE



Cykelklubben Bike4Life har fler grenar och alla delar samlar in  
pengar till flera välgörenhetsorganisationer eller projekt. 

Insamlade medel går till våra förmånstagare.
Alla deltagare står för sina kostnader.

CK BIKE4LIFE



CK BIKE4LIFE STRUKTUR

• Bike4Life har ett antal lokala Team som tillsammans 
sätter sina tränings- och insamlingsmålBike4Life Team

• Bike4Life Tour är ett cykellopp som går från Göteborg 
till StockholmBike4Life Tour

• Vinterträning för samtliga medlemmar, Team och 
deltagare i Bike4Life TourBike4Life Zwift

• Bike4Life Pod lyfter upp cykelrelaterade frågor
Bike4Life Pod

• Bike4Life kommer att arrangera cykelresor genom 
Bike4Life TravelBike4Life Travel

CK Bike4Life 
Förmånstagare

CK Bike4Life Partners



- En möjlighet att hjälpa barn och deras 
familjer

- Friskvård i fokus

- En fantastisk gemenskap

- Varje tramptag känns värdefullt och oavsett 
om det ösregnar eller är solsken vet vi 
att vår resa gör skillnad.

Bike4Life är

CK BIKE4LIFE



Vår vision är att öka livskvalitén och välbefinnandet för barn.

- Bike4Life står för engagemang, värme och medmänsklighet.

- Bike4Life skapar bättre förutsättningar för barn och deras familjer.

- Bike4Life skapar möjlighet till en bättre hälsa och en gemenskap.

CK BIKE4LIFE



Ett trasigt barnhjärta förändrar allt. Varje år får 2000 familjer i Sverige beskedet att deras nyfödda barn har fel på 
sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själv till livshotande situationer som 
kräver omedelbar operation.
I dag lever fler än 90 000 personer med medfött hjärtfel, varav 20 000 är under 18 år.

Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge 
röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa 
livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 6000 medlemmar i 12 Hjärtebarnsföreningar lokalt förankrade över 
hela Sverige. En trettonde förening är nationellt verksam och samlar vuxna med medfött hjärtfel, GUCH, (Grown
up with Congenial Heart Disease). Det är Sveriges enda patientförening för denna grupp.

Hjärtebarnsfonden erhåller 60% av insamlingen

Nationell förmånstagare 

CK BIKE4LIFE



När ett barn blir så sjukt att det behöver specialistvård innebär det ofta behandling på ett sjukhus långt hemifrån. 
En redan tuff period blir knappast enklare av att behöva vistas i en främmande sjukhusmiljö full av apparater och 
vita rockar, långt ifrån sin familj och vardagen. Därför finns Ronald McDonald Hus.

På Ronald McDonald Hus kan hela familjen bo tillsammans i en hemlik miljö och leva så vanligt som möjligt, bara 
ett stenkast från sjukhuset. Här kan familjen laga sin egen mat, ha fredagsmys, busa i trädgården eller bara stänga 
in sig och vara. Här finns alltid någon annan som verkligen förstår. Våra Hus är så nära ett hem man kan komma, så 
nära sjukhuset man behöver vara. Vi tror att barn och familjer läker bättre så.

– Det finns 5 Hus runt om i Sverige: Huddinge, Linköping, Lund, Göteborg och Uppsala.
– Varje år bor det 3 600 familjer på Husen och sedan första huset öppnade 1993 har det bott  

200.000 familjemedlemmar totalt.
– Ronald McDonald Hus får 15% av insamlingen

Nationell förmånstagare 

CK BIKE4LIFE



New Life Mission är en insamlingsstiftelse med 90-konto, vars mål är att hjälpa människor till en 
bättre vardag och ge dem ett hopp om en tryggare framtid.
Varje människa är viktig, oavsett kön, ålder eller social status.

NLM önskar att barn ska få en trygg och säker uppväxt där utbildning och lek går hand i hand.
New Life Mission bedriver hjälpverksamhet i slummen “Kware”, Ongata Rongai.
Många människor lever under existensminimum. Barnen växer upp i en miljö där sjukdom, 
kriminalitet, prostitution, alkohol och våld är en del av vardagen. Barnarbete är vanligt, för att 
familjen ska kunna få lite mat eller kunna betala hyra.

NLM har 90-konto och får 15% av insamlingen

Internationell förmånstagare 

CK BIKE4LIFE
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CK BIKE4LIFE GÖR SKILLNAD!

• Bike4Life Team är ett antal lokala grupper som varje år 
samlar in pengar och skapar ljusglimtar för barn, både 
nationellt och internationellt.

• Varje lokalt Team samlar in pengar till flera 
välgörenhetsorganisationer. 

• Alla insamlade medel går direkt till våra förmånstagare.

• Alla deltagare står för sina kostnader.



Cykelklubben
Bike4Life

Hjärtebarnsfonden

Nationell organisation
Del av insamling 60 %

Ronald McDonald 
Hus

Internationell organisation
Del av insamling 15 %

New Life Mission
Kenya

Internationell organisation
Del av insamling 15 %

Teamens Lokala 
organisationer
Lokal organisation

Del av insamling 10 %

Bike4Life Team

CK BIKE4LIFE INSAMLINGAR

Team Växjö

Team Stockholm

Team Göteborg

Team Örebro

Team Kristianstad

Team Gotland

Team Lund



DELTAGARE BIKE4LIFE TEAM

Oavsett bakgrund eller erfarenhet kan alla lagmedlemmar hjälpa till 
att nå Teamets gemensamma mål. Det viktigaste är att deltagaren är 
engagerad i laget och deltar i Teamets aktiviteter (träning, events och 
försäljning) och bidrar till att skapa en bra lagkänslan.

Alla deltagare i ett Bike4Life Team brinner för att använda sitt 
kontaktnät, sin kreativitet och sin energi till att göra världen bättre för 
svårt sjuka barn och deras familjer. Både genom att samla in pengar 
och genom att ta ställning som väcker hopp.

Som företag får man möjligheten att synas i ett positivt sammanhang 
och på lokal nivå skapas en stark medvetenhet kring Bike4Life.



EXPONERING FÖR SPONSORER

Som Sponsor till Bike4Life exponeras företaget logotype 
på minst två ytor under 24 månader:

— Teamets cykeltröjor (unik för varje Team)

— Bike4Lifes hemsida



TEAMETS CYKELTRÖJOR

Varje Team har möjlighet att exponera 20 Sponsorer som bidrar 
med 25 000 kr per företag på Teamets  cykeltröjor. 
Varje Team har sin unika cykeltröja. 

Cykeltröjan bärs av alla lagmedlemmar under två år och på 
samtliga träningar och lopp där Teamet deltar. 

Alla Sponsorer som bidrar med mer än 25 000 kr kan önska valfri 
plats på cykeltröja. Dock kan Teamet inte garantera den önskade 
platsen då populäraste platserna (tröjans rygg och bröst) ges till 
de Sponsorer som bidrar med mest pengar till insamlingen.

Om en Sponsor vill synas på cykelkläderna och önskar branschexklusivitet 
kan detta enbart ske om företaget ger ett större bidrag än 50 000 kr till 
Teamets insamling. 



SPONSORSKAP TEAM



BIKE4LIFE
TOUR
SPONSORSKAP



BIKE4LIFE TOUR 

Förutom de Bike4Life Team som finns, och som kommer att 
startas upp runt om i Sverige, planeras nu också ett 
cykellopp från Göteborg till Stockholm –BIKE4LIFE TOUR  

Tanken med Bike4Life Tour är att under nio dagar cykla från 
Göteborg till målet i Stockholm. Totalt 135 mil.

Bike4Life Tour kommer att ha deltagare som deltar i samtliga 
etapper och även deltagare som väljer att cykla enstaka 
etapper



Cykelklubben
Bike4Life

Hjärtebarnsfonden

Nationell organisation
Del av insamling 60 %

Ronald McDonald 
Hus

Nationell organisation
Del av insamling 15 %

New Life Mission
Kenya

Internationell organisation
Del av insamling 15 %

Svenska 
Cykelförbundet

10 % av insamlingen går till 
Ungdoms- och Paracykel

CK BIKE4LIFE INSAMLINGAR

Bike4Life Tour



BIKE4LIFE TOUR 

etapp start mål km

1 RMH Göteborg Halmstad 166

2 Halmstad RMH Lund 144

3 RMH Lund Karlshamn 159

4 Karlshamn Kalmar 154

5 Kalmar Vimmerby 159

6 Vimmerby RMH Linköping 155

7 RMH Linköping Eskilstuna 162

8 Eskilstuna RMH Uppsala 155

9 RMH Uppsala RMH Huddinge 105

SUMMA 1359







BIKE4LIFE Sponsorskap

Vad ger det att synas tillsammans med Bike4Life Tour?

De tidigare loppen som arrangerats av Ride of Hope och 
Barncancerfonden har gett väldigt stor massmedial 
uppmärksamhet.
Tillsammans med de olika exponeringarna av loppets 
partners så ger ett deltagande ett stort värde då hela 
överskottet går till flera ideella organisationer, både 
nationellt och internationellt. 



BIKE4LIFE Sponsorskap

Samarbete med Svenska Cykelförbundet och Swe Cykling Club ger 
en kvalitetsstämpel och tillsammans kommer vi att skapa aktiviteter 
i anslutning till målgången på varje etapp under Bike4Life Tour.

Målet är att skapa uppmärksamhet och öka kännedom för 
Paracykling, barn- och ungdomscykling.

Tillsammans kan vi ge fler barn möjligheten!



Huvudpartner Övriga partnerskap

(max 4 st) Energi Media Etapp Leverantör Ftg lag

ALLMÄNT

Branschexklusivitet JA JA JA JA
Rätt att nyttja CK BIKE4LIFE varumärket i egen marknadsföring JA JA JA JA
Logo på CK BIKE4LIFE cykelkläder JA
Logo i all marknadsföring som avser CK BIKE4LIFE JA JA JA
Logo och länk på BIKE4LIFE hemsida (www.bike4life.se) JA JA JA JA JA
Logo på nummerlappen JA

Rätt att (i samarbete med B4L) sälja startplatser i egna butiker eller webb JA JA
Antal startplatser i Företagsloppet: 3 1 1 1 1 5
Stafettpinne med företagets logotype. JA

STARTPLATSER

Rätten till marknadsplats vid startplats på samtliga etapper (nio etapper) JA JA JA
Exponering på Startportaler JA
Exponering vid startplats med banderoll JA JA JA JA JA

DEPÅSTOPP

Äga etappens depåstopp inkl exponering på banderoll och annat synbart material JA
Exponering på samtliga depåstopp JA JA

MÅLPLATSER

Rätten till marknadsplats vid mål på samtliga etapper JA JA JA JA
Rätten till marknadsplats vid mål på etapper (antal): 9 9 9 1
Exponering på Målportaler JA
Exponering vid mål med banderoll JA JA JA JA JA

Summa (avtalstid 24 månader) :  125 000 kr 50 000 kr Tjänster 25 000 kr Tjänster/Varor 15 000 kr

SPONSORSKAP Bike4Life Tour



Huvudsponsor



CK BIKE4LIFE HUVUDSPONSOR

Som en av fyra huvudsponsorer 
till CK Bike4Life ingår exponering 
i samtliga verksamheter.

En chans att synas och utveckla
företagets CSR verksamhet tillsammans
med Förmånstagarna



CK BIKE4LIFE STRUKTUR

• Bike4Life har ett antal lokala Team som tillsammans 
sätter sina tränings- och insamlingsmålBike4Life Team

• Bike4Life Tour är ett cykellopp som går från Göteborg 
till StockholmBike4Life Tour

• Vinterträning för samtliga medlemmar, Team och 
deltagare i Bike4Life TourBike4Life Zwift

• Bike4Life Pod lyfter upp cykelrelaterade frågor
Bike4Life Pod

• Bike4Life kommer att arrangera cykelresor genom 
Bike4Life TravelBike4Life Travel

CK Bike4Life 
Förmånstagare

CK Bike4Life Partners



Huvudpartner Övriga partnerskap

(max 4 st) Energi Media Etapp Leverantör Ftg lag

ALLMÄNT

Branschexklusivitet JA JA JA JA
Rätt att nyttja CK BIKE4LIFE varumärket i egen marknadsföring JA JA JA JA
Logo på CK BIKE4LIFE cykelkläder JA
Logo i all marknadsföring som avser CK BIKE4LIFE JA JA JA
Logo och länk på BIKE4LIFE hemsida (www.bike4life.se) JA JA JA JA JA
Logo på nummerlappen JA

Rätt att (i samarbete med B4L) sälja startplatser i egna butiker eller webb JA JA
Antal startplatser i Företagsloppet: 5 1 1 1 1 5
Stafettpinne med företagets logotype. JA JA

STARTPLATSER

Rätten till marknadsplats vid startplats på samtliga etapper (nio etapper) JA JA JA
Exponering på Startportaler JA
Exponering vid startplats med banderoll JA JA JA JA JA

DEPÅSTOPP

Äga etappens depåstopp inkl exponering på banderoll och annat synbart material JA
Exponering på samtliga depåstopp JA JA

MÅLPLATSER

Rätten till marknadsplats vid mål på samtliga etapper JA JA JA JA
Rätten till marknadsplats vid mål på etapper (antal): 9 9 9 1
Exponering på Målportaler JA
Exponering vid mål med banderoll JA JA JA JA JA

Summa per år (avtalstid 24 månader) :  250 000 kr 50 000 kr Tjänster 25 000 kr Tjänster/Varor 15 000 kr

SPONSORSKAP Bike4Life Tour


