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Ansøgning om bidrag til Markedsføring

På vegne af vores, cykelhold BHS-Almeborg Bornholm, søger vi om et kommunalt tilskud til markedsføring

af Bornholm.

Vores cykelhold er i hele Danmark kendt som Bornholmerholdet. Overalt hvor holdet deltager, nævnes

Bornholm igen og igen - og rytterne benævnes altid som  bornholmerne . I holdets logo markedsføres

Bornholm, ligesom det også gør på vores fem teambiler, som kører rundt i hele Danmark, Skandinavien og

Nordeuropa. Holdets tøj er ligeledes dekoreret med Bornholm, som er afbilledet foran på maven, hvor det

er meget iøjnefaldende.

Vores cykelhold skal for tredje år i træk deltage i Danmarks største sportsbegivenhed, PostNord Danmark

Rundt. Alle løbets etaper vises live på landsdækkende tv - på DR1. Derudover har vi aftale med

TV2Bornholm, Bornholms Tidende og DR Borholm, som følger holdet og cykelløbet tæt i hele ugen.

Hele seks cykelhold fra årets Tour de France deltager i årets Post Nord Danmark Rundt, og i alt 16 hold fra

hele Europa er inviteret. Heriblandt altså vores lille cykelhold fra Bornholm. Det er helt uhørt at et

sportshold på vores niveau, fra vores lille ø, igen for tredje år i træk kan deltage i dette fantastiske selskab.

Det burde ikke kunne lade sig gøre, men det gør det altså alligevel. Vi mener selv, at vores cykelhold er et

bevis for, at man sagtens kan hvis man vil, trods man kommer fra det såkaldte smukke udsigtsDanmark.

Uanset hvor vi deltager, så bliver holdet nævnt som Bornholmerholdet, og en af årsagerne er, at vi er det

ENESTE cykelhold som har en 0 at referere til. Det er vi naturligvis meget stolte af, hvilket vi bestemt også

er af den solidaritet, som vi møder på Bornholm, hvor vi har mere end 40 bornholmske virksomheder, som

bakker os op i vores markedsføring af Bornholm.

Cykelholdet er ikke en selvfølge

I 2018 rammes holdet afen større udfordring., da en af vores større sponsorer, Færgen, ikke længere har

mulighed for at være sponsor. Det efterlader et kedeligt  hul  i kassen på kr. 200.000. Hvis at økonomien

skal kunne hænge sammen for hele Bornholms cykelhold, og vi skal være med på samme niveau som

tidligere år, og derved fortsat være med til at markedsføre Bornholm, så  il det kræve, at så mange som

muligt giver en hjælpende hånd.

Derfor ansøger vi om en ekstraordinær bevilling på kr. 175.000,- til fortsat at kunne markedsføre Bornholm

i hele Danmark, Skandinavien og Nordeuropa, som vi kender det i dag. Vi ser det ikke som et støtte beløb

men køb af markedsføring af Bornholm, på lige fod med hvis man købte markedsføring andre steder.



Vi mener desuden også at cykelholdet er en vigtig brik, i at markedsføre Bornholm som en attraktiv turisme

ø hvor der satses på outdor turisme. I 2016 arrangerede cykelholdet en afdeling af POST cuppen på

Bornholm, som blev afholdt i og omkring Hasle. Et cykelløb som havde deltagelse af de bedste ryttere fra

hele Danmark, og løbet blev vist med live tv og transmission til hele Danmark, med fantastiske billeder fra

Bornholm.

Vi kan i 2018 også tilbyde Bornholms Regions Kommune, logo på holdets køredragt, teambiler, og

hjemmeside, som bevis på positiv branding af Bornholms Regions Kommune i hele Danmark.


