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CK Landinspektørerne A/S
Praktiserende landinspektører

For yderligere information om Team Rudersdal og medlemskab:
Lars Hilliger, formand for bestyrelsen: tlf. 26 25 56 04 – LH@advicelaw.dk , eller

Benny Würtz, direktør: tlf. 22 26 75 42 – BW@extemp.dk
www.team-rudersdal.com
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Team Rudersdal er en dynamisk erhvervsforening, hvis 
medlemskreds består af en lang række erhvervsvirk-
somheder og institutioner med tilknytning til Rudersdal 
Kommune. Derudover er Rudersdal Kommune selv et 
aktiv medlem af foreningen.

Team Rudersdal ønsker at være en markant faktor på 
erhvervs- og eliteidrætsområdet i Rudersdal Kom-
mune, og foreningen er som stærkt og værdiskabende 
erhvervsnetværk med til at yde økonomisk støtte til 
konkrete eliteidrætsprojekter og eliteidrætsforeninger.

Uddelingen af elitestøtten sker i tæt samarbejde med 
Rudersdal Kommune gennem Rudersdal Elitestøtte-
ordning. Rudersdal Elitestøtteordning har samlet set 
over de senere år uddelt mere end kr. 3.000.000,- til 
det lokale elite- og talentidrætsmiljø, til gavn for såvel 
eliten som det øvrige idrætsliv.

Er din virksomhed vores næste medlem?
Team Rudersdals ambitioner er høje, såvel erhvervs- og forretningsmæssigt, 
som sportsligt. Og vi vil derfor gerne være endnu flere medlemmer af 
foreningen. Det koster kr. 15.000 + moms om året at være en aktiv del 
af Team Rudersdal, idet cirka halvdelen af dette beløb bliver udbetalt til 
eliteidrætten som elitestøtte. Den resterende del af kontingent bruges 
på foreningens medlemsarrangementer samt drift.

Udover glæden ved at støtte det lokale elite- og talentarbejde, 
får man som medlemsvirksomhed blandt andet følgende:
•	 Tæt erhvervsmæssig kontakt til en lang række andre erhvervsdrivende   
 og institutioner med tilknytning til Rudersdal, samt tæt kontakt til   
 Rudersdal Kommune.
•	 Mulighed	for	at	deltage	i	en	række	faglige-	og	sociale	arrangementer		 	
 arrangeret af foreningen, herunder eksempelvis regelmæssige   
 frokostmøder, teater- og revyture, golfdag, strategiseminar med fokus  
 på det personlige lederskab samt diverse sportslige begivenheder.  
	 I	2018	er	der	således	blandt	andet	arrangeret	billetter	til		VM	i	Ishockey	
 i Royal Arena.
•	 Profilering	af	virksomheden	i	forbindelse	med	den	lokale	eliteidræt,		 	
 herunder attraktive muligheder for særskilt profilering.
•	 Fribilletter,		VIP-arrangementer	samt	gode	tilbud	fra	elitestøttemodtagerne.
•	 Mulighed	for	at	deltage	i	Ruderdal	Erhvervsforenings	arrangementer.

Der er ingen brancheeksklusivitet i foreningen, ligesom en stor del af fore-
ningens medlemmer er virksomheder med adresse udenfor kommune-
grænsen, men hvor tilknytningen til Rudersdal eksempelvis er den private 
bopæl. Samarbejdet mellem Team Rudersdals medlemmer er stærkt, men 
værdien af at kunne henvise sine andre samarbejdspartnere til medlemmer 
af foreningen, som man kender og stoler på, er mindst lige så stor, som det 
direkte salg medlemmerne imellem.

Du er altid velkommen til at deltage i et eller flere arrangement-
er som gæst med henblik på at opleve foreningen styrker, inden 
medlemskabet tegnes.  Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Du kan læse mere om Team Rudersdal på vores hjemmeside 
https://www.team-rudersdal.com/

Vi glæder os til at høre fra dig.

For yderligere information om Team Rudersdal og 
medlemskab:
Lars Hilliger, formand for bestyrelsen: tlf. 26 25 56 04 
– LH@advicelaw.dk , eller
Benny Würtz, direktør: tlf. 22 26 75 42 
– BW@extemp.dk

” Team Rudersdal giver os mulighed for at lave gode 
samarbejdsaftaler med andre medlemmer, efter at vi har 
haft mulighed for at lære hinanden at kende ved nogle af de 
spændende uformelle møder og sammenkomster. Så er vi 
også fri for at tage stilling til alle mulige som ringer og spørger 
om sponsor støtte, vi bruger de midler vi har til dette formål 
gennem vort medlemskab i Team Rudersdal”LaRs	OLE	FREdERIksEn,	RObOtEk	gRuPPEn

” Man	er	godt	hjulpet	af	team	Rudersdal,	når	det	
brænder på. Der er altid hurtig hjælp at hente i netværket, 
uanset hvad det drejer sig om.”andERs	kLOPPEnbORg

REktOR/PRIncIPaL

” Team Rudersdal havde en stor aktie i, at vi i 
sæsonen 2016/2017 vandt 3 ud af de 4 mesterskaber 
vi deltog i ”kaREn	bOnnEsEn,	FaRuM	HOLtE	VOLLEybaLL

Team Rudersdal støtter eliteidrætten i Rudersdals kommune 
og skaber rammen for et stærkt erhvervssamarbejde

MåL og MiDLER

Team Rudersdals mission er:
•	 at	yde	den	ekstra	støtte	til	eliteidrætten,	som	giver		
 de store resultater i topklasse,
•	 at	udvide	medlemmernes	rammer	for	synlighed,		 	
 forretning og vækst, samt
•	 at	medlemmerne	gives	mulighed	for	oplevelser	af		
 høj kvalitet.

” Støtten vi modtager fra Team Rudersdal er væsentlig 
for klubbens elitearbejde. Det gør det muligt for os som 
klub, at bakke yderligere op om de unge svømmeres store 
ambitioner indenfor deres sport og hjælpe dem til at 
realisere deres drømme.”MIa	HyLdaHL,	kLubcHEF	I	sIgMa	swIM	
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