
 

    

Greve Trim Motionsklub 
 

Greve Trim Motionsklub er en af Danmarks største løbe- og motionsklubber. Klubben blev dannet i 1975 og har siden 
vokset sig stor med nu mere end 1.200 aktive medlemmer. 
Greve Trim Motionsklub tilbyder løbetræning, cykelmotion, powerwalk og rulleskøjteløb med løb som den 
dominerende sportsgren. Klubben er bl.a. medlem af Dansk Idræts Forbund, Dansk Atletik Forbund og DGI. 
 
Greve Trim Motionsklubs formål er: 
- At motivere til dyrkelse af regelmæssig motion samt at arrangere aktiviteter for motionister. 
- At informere om forskellige motionsformer til fremme af trivsel og velvære samt forebyggelse af 
kredsløbssygdomme, erhvervs- og sportsskader.  
 

 

Om medlemmerne: mere 
end 1.200 aktive medlemmer 
i alderen 20-80 år med et 
gennemsnit på 46 år. Lige 
fordeling af damer og herrer. 
En købestærk medlemsskare 
med fokus på sund livsstil, 
interesse for rejser og 
overvejende boligejere. 
Husstandsindkomst over 
gennemsnittet, socialt 
orienterede og stort 
engagement i klubbens 
aktiviteter. 

 

Aktiviteter: Der er frivilig løbetræning 4 gange om ugen fordelt på 10 forskellige niveauer samt begynderhold. 
Derudover er der flere gange ugentlig cykel-trim med ture på 2-3 timer ad gangen også på flere forskellige niveauer. 
  

Events: Greve Trim Motionsklub arrangerer hvert år 2 motionsløb i Greve kommune. Om 
foråret afvikles Sydkystløbet, hvor der er mulighed for at løbe 5/10 km samt halv- og 
helmaraton. Løbet starter og slutter ved Greve Idræts Center. Om efteråret afvikles 
Sydkystløbet i det naturskønne område ved Hundige Strandpark. Begge begivenheder er 
vokset sig større gennem årene og har op mod 1.000 deltagere. Der er professionel 
tidstagning, medaljer til alle deltagere, lodtrækningspræmier, forplejning og gode forhold 
for såvel løbere som tilskuere. Mange af klubbens medlemmer hjælper til på løbsdagene og 
klubben nyder godt af lokale sponsorater til disse løb. 

Kontakt 
 

Hør mere om dine muligheder som sponsor hos en af Danmarks største løbe- og 

motionsklubber: 
 

Thomas Elsgaard tlf. 3073 7273, thomas@grevetrim.dk 



 

    

 

 

Sponsoraftaler med Greve Trim Motionsklub 

 

Partnerskab 
Basis 
���� 

Plus 
�������� 

Sølv 
������������ 

Guld 
���������������� 

Pris i kr. (momsfri) 2.000,- 5.000,- 10.000,- 25.000,- 

Navn på sponsorliste ved Sydkystløbet forår 
eller efterår � � � � 

Navn nævnes af speaker ved Sydkystløbet 
forår eller efterår � � � � 

Startnumre til Sydkystløbet forår eller efterår � 
2 stk. 

� 
4 stk. 

� 
6 stk. 

� 
10 stk. 

Mulighed for flag eller banner ved 
Sydkystløbet forår eller efterår 

 � � � 

Firmanavn, logo og link på Sydkystløbets 
hjemmeside forår eller efterår 

 � � � 

Firmanavn, logo og link på klubbens Greve 
Trim hjemmeside i 6 måneder 

  � � 

Mulighed for telt/plads ved Sydkystløbet forår 
eller efterår 

  � � 

Navn på medaljebånd ved Sydkystløbet forår 
eller efterår 

  � � 

Deltagelse ved 2 klubarrangementer, ca. 10 
min indlæg, uddeling af materiale (foredrag, 
workshop)  

   � 

Mulighed for at blive navnesponsor på 
Sydkystløbets børneløb forår eller efterår 

   � 

Firmanavn, logo og link på klubbens Greve 
Trim hjemmeside i 12 måneder 

   � 

Omtales i nyhedsmail til alle medlemmer i 
Greve Trim Motionsklub 

   � 

Fælles pressemeddelelse vedr. sponsorat    � 

Møde med bestyrelsen 1 gang årligt    � 

 


