


• Startede i 2006 (2018 blive 13. gang) 
• Afvikles i skønne omgivelser i Dyrehaven / 

Skanderborg (Smuk Fest) 
• Årlig begivenhed omkring årets længste dag 
• Kollegaer, venner, familie er aktive sammen 
• LØB: Stafet (3 x 5 km), solo (15 km) børn 1 km 
• WALK: 3 personer går 7 km sammen 
• Deltagerantal: 500-1000 (fordelt 50/50 løb/walk) 
• Ca. 20 frivillige (bestyrelse + aktiv fritid),  
• 100% SFI - Morten: Tovholder siden 2011 
• Største bonus: overskud, synlighed, flagskib 
• Største udfordring: vigende deltagerental 
 



LILLE VIDEO FRA LOKALAVISEN SKANDERBORG  

https://www.facebook.com/ugebladetskanderborg/videos/1614143235264199/


Sponsor / partner
Hovedsponsor 

Værdi for sponsor:  
Bruger det som medarbejderarrangement,  
udadtil tiltrække nye medarbejdere

Værdi for løbet:  
Penge, ca. 80 faste deltagere, spurtpræmier,  
hovedpræmie: højtalere (via lodtrækning) 



Sponsor / partner
Laver aktiviteter for børnene = får måske nye medlemmer (med i børneløbet) 

Sælger kaffe/kage, får alt pant på dagen = tjener lidt til troppen, letter oprydning

Giver præmier: sportstasker, drikkedunke, håndklæder 
Værdi for løb: sparer penge på præmier, stiller med ca. 20 deltagere

Volksw agen Skanderborg

Har konkurrence ved eget telt på pladsen: gæt hvor mange fodbolde 
der ligger i bilen ? Præmie: iPad, trækkes til slut, vinder får den live

              Sørger for el  
              på pladsen

       Står for mad+udlevering, inkl. i  startgebyr 
Værdi for firma: værdibeviser 100 kr.  ned i bakkerne = nye kunder 



Sponsor / partner
(leverer frugtordninger til arbejdspladser) Frugten købes, men SundSnack stiller 

telt op, og sørger for udlevering. Værdi for løb: ingen kræfter bruges hertil 

(Tøjmærke indenfor løb) giver løbetrøjer som præmier. 
Værdi for løb: sparer penge på præmier

Leverer vand til Skanderborg kommune.  
Værdi for SF: eksponeret overfor slutkunder (husk at drikke vand) 

Værdi for løb:  alle får vand, ikke tid/kræfter på vand, oprydning

Alle får en sodavand el. øl (inkl. i startgebyr). Værdi for løbet: 
Købes til indkøbspris, bliver leveret kolde, kan komme retur med 
det der ikke bliver brugt. Enkel håndtering. FØTEX giver præmier



Sponsor / partner
(lokalt fitnesscenter) sørger for fælles opvarmning 

14 dages fri træning til alle deltagere = måske nye medlemmer ? 

Bidrager med gavekort til vinderne. Har tidl. givet gratis løbe- 
sokker til alle mod at man kom ned i forretningen og viste startnr. 

Har stand på pladsen (lidt outlet-salg) hvor touchskærme står

L(lokalt telemarketingsfirma) trykker postkort samt indbydelse 
Værdi FL = Bruger aften som firma/hyggearrangement (sidder samlet i telt) 

Værdi for løbet = sparer penge på tryksager, ca. 30 faste deltagere

(Sørger for al affald i Skanderborg + Odder Kommune) 
Værdi Renosyd: Oplysning deltagere vigtighed af sortering / genbrug 

Værdi for løbet: tjek på affald, oprydning, ca. 30 faste deltagere

FL Reklame



Stemning / musik
Vigtigt!  
* Musik = god stemning, deltagere =  godt humør 
* * Speak - kommentar-system fra Sportstiming 
* Trykker fornavn på Startnummer 
* (jingle countdown) 

  
 
Underholdning 
* Medaljer til børn 
* FDF spejdere på pladsen 
* Spurtpræmier under løbet 
* Præmier til hurtigste hold 
* Store lødtrækningpræmier (via sponsor) 
* Akustisk guitar 30 min. under maden 
* DJ midtvejs på ruten 



Markedsføring
* Sender mails ud via “mailchimp” 

Husk at få mailadresser på “ambassadører” 
Plan 18: Teakwondo, 10. klasse, efterskole, 
 
Plan: 

* Event synlig tidligt på Sportstiming (tilmeding 1/3) 
* Ca. uge 7 : postkort med “reminder” 
* Medio marts: rigtig invitation pr. post ca. 200 stk. 

* Har haft små annoncer i lokale aviser 

* Brugt infostandere i Skanderborg 
  



Afslutning video 1: “Børneløb”

TAK for jeres opmærksomhed: Skanderborg Firmaidræt, Midsommer Stafetten,  
Morten Vest, 2398 1875, mortenvest@hotmail.com 

https://www.facebook.com/ugebladetskanderborg/videos/1613330002012189/

