Sponsorinnbydelse
”Tare på stavkirketur 2022”.
Du/Dere/Ditt firma/NN innbys herved til sponsing/tilskudd/gaver til dette prosjektet.
Jfr. vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet innebærer å sykle eltandemsykkel til alle de 28
opprinnelige stavkirkene som fortsatt finnes i Norge.
Hovedformålet er å skape blest og interesse for stavkirkene og deres historie, og deres betydning for
samfunnsutviklingen fra 8-900-tallet og fram til i dag. Dette både ved den religiøse og åndelige
dimensjonen. Men også som kulturbærere og samlingspunkt i lokalsamfunnene. I tillegg har
stavkirkene hatt betydning gjennom utvikling av de ritualer som fortsatt brukes og har verdi
psykososialt og medmenneskelig i dag. I tillegg har prosjektet en miljøprofil og skal gjennomføres
mest mulig bærekraftig. Vi skal forflytte oss med minst mulig forurensing og med mest mulig sporløs
ferdsel. Den fysiske utfordringen er ikke hovedsaken i dette prosjektet, men skal likevel inspirere alle
til å utnytte sitt potensiale, og ikke bare se begrensningene, men også mulighetene!
Budsjettet for prosjektet er på ca 500000,- kr. Prosjektet er et ikke kommersielt prosjekt, og er et
”Not for profit”-prosjekt.
Budsjettet innbefatter:
Eltandemsykkel: ca 60000,Boutgifter: ca 100000,- Omfatter 3-6 personer fra 5/5 2022, til prosjektet er avsluttet 6/6.
Transportutgifter: ca 100000,- Omfatter billeie, togutgifter, bilutgifter osv.
Matutgifter/forpleining: ca 50000,- Omfatter 3-6 personer fra 5/5 til prosjektet er avsluttet
Lønn/godtgjørelser: 150000,- Omfatter 5-6 personer fra dd til prosjektet er ferdig
Diverse: ca 40000,- Innbefatter uforutsette utgifter, klær, utstyr, reparasjoner osv.
Prosjektet satser på rikelig mediedekning rundt omkring der de 28 stavkirkene befinner seg, jfr
prosjektbeskrivelsen. Dette via lokalaviser, lokale og regionale tv-sendinger, og selvfølgelig
hjemmesider og sosiale medier ellers.
Vi vil hevde at prosjektet er verdt å støtte, og sponsorstøtte vil medføre positiv oppmerksomhet og
gode muligheter for utbytte direkte og indirekte. Dette blant annet ved positiv merkevarebygging og
assosiering med et konfliktfritt og allmennyttig prosjekt.
Vi er klar over ansvaret og forpliktelsen som prosjektet medfører, og vil av alle krefter gjennomføre
prosjektet og sponsorarbeidet etter de regler som gjelder, også ved hjelp av regnskaps- og
økonomisk kyndig assistanse.

Dere innbys herved til forskjellige grader av involvering/beløp/ytelser/gjenytelser:
1) Hovedsponsorer. Forutsetter sponsoravtale og klare føringer for ytelser og gjenytelser og
mer eksklusiv rett på markedsføring i forbindelse med prosjektet.
2) Delsponsorer. Kan gjelde deler av utgiftene ovenfor i form av penger, varer og naturalia.
Forutsetter eksponering og merkevarebygging.
3) Tilskudd. Kan gjelde deler av utgiftene ovenfor, med mindre beløp og mer muntlige avtaler
og markedsføring i den grad giver er interessert i dette.
4) Gaver. Beløp i alle størrelser og former der giver ikke forutsetter eksponering i samme grad
som de ovenfor.
Håper dette er av interesse. Svar gjerne pr mail eller tlf i første omgang, så avtaler vi et møte om
saken.
Mailadresse: arne.opdahl@oppdal.com. Telefon: 41418447
Kontonummer for sponsormidler/gaver: 4266 11 53800
Hilsen Tare Teksum
Prosjektmedarbeidere: Arne Opdahl, Hans Grøset og Inger-Helen Olsen

