
 

Verdensrekord i Frederikshavn! 

Vi er et par friske frederikshavnere, der gerne vil give indbyggerne i vores by og omegn en sjov 
oplevelse og på samme tid støtte et rigtigt godt formål, nemlig Kræftens Bekæmpelse. Vores idé er 
at afholde en stor pudekamp —  en pudekamp, der er så stor, at den slår rekorden i Guinness 
Rekordbog, som på nuværende tidspunkt er på 3.813 deltagere.  

Efter møder med selveste Lars Larsen på en parkeringsplads i Brønderslev, Nordjyske Bank og 
Arena Nord er vi nu kommet et godt skridt videre i vores forsøg på at slå den nuværende 
verdensrekord i pudekamp. Det skal ske i Arena Nord den 12. oktober 2014.  

Vi henvender os nu til dig, fordi vi søger sponsorer for at kunne afvikle projektet. Vi forventer, at vi 
skal bruge 4.000 puder til en samlet værdi a 80.000 kr. Derudover kan komme lidt småudgifter, 
selvom vi håber at kunne få det meste til eventen sponseret. 

Vi har forberedt 4 sponsorater — Junior, Basic, Plus og Gold — på henholdsvis 1.000, 5.000, 10.000 
eller 20.000 kroner. Vi håber, at du og din virksomhed har lyst til og mulighed for at støtte projektet 
og det gode formål, og vi tager naturligvis imod beløb i alle størrelser. 

Lars Larsen/JYSK vil sponsere en del af udgifterne til puderne ved at give os et supertilbud på 20 
kr. per pude — det er halv pris af deres egen indkøbspris. Herudover har vi på nuværende tidspunkt 
fået tilkendegivelser fra både Nordjyske Bank og Arena Nord, der hver ønsker at sponsere 20.000 
kr. Arena Nord vil ligeledes sponsere lokalerne i arenaen samt stå for markedsføring og 
pressehåndtering.  

Nedenfor kan du læse mere om eventen, og hvordan vi forventer, det vil foregå. Vi håber, at du og 
din virksomhed vil være med til at støtte op om denne event — en event, der henvender sig til folk i 
alle aldre; børn, teenagere, voksne og pensionister.  

For at kunne styre vores planlægning og budget, vil vi sætte pris på at høre fra dig inden fredag 
den 19. september. 

!
Med venlig hilser 

!
!

P U D E R , S U N D H E D  O G  V E R D E N S R E KO R D

Henrik Buchholtz  
Tlf.: 22 60 00 27 

Steen Voersaa 
Tlf.: 51 90 50 54 
E-mail: steen@voersaa.com

&

mailto:steen@voersaa.com
mailto:steen@voersaa.com


Lidt om selve idéen 

Vi forestiller os en sjov “sundhedsdag” for hele familien i Arena Nord, hvor der er god plads til 
4.000 glade mennesker på det store gulv og 2.500 på tribunerne. Der vil være god musik, lysshow 
og røgmaskiner under eventen, og vi vil byde på gratis forfriskning til alle deltagerne.  

Vores tanke er, at deltagerne skal betale et symbolsk beløb på fx 10-20 kr. for at deltage og få 
udleveret en ny, ubrugt hovedpude. Beløbet indsamles ved indgangen til Arena Nord af frivillige 
fra den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse. Det indsamlede beløb går ubeskåret til Kræftens 
Bekæmpelse. 

Arena Nord har en lille boksering, som vi påtænker at bruge til en sjov kamp mellem fx lokale 
politikere og deres modstandere. Det kunne også være andre kendte personer, der bliver inviteret 
til at kæmpe i ringen inden selve rekordforsøget. Vi har fået rigtigt mange forslag allerede, og vi er 
altid åben for flere gode idéer.  

Eventen vil blive markedsført i diverse medier, ligesom vi vil mobilisere kommunens klubber og 
foreninger for at sikre det nødvendige fremmøde i forhold til at slå den nuværende rekord. Planen 
er desuden at filme denne event og derefter offentliggøre den på Youtube, så den kan opleves af 
hele verden og af os selv igen og igen mange år ud i fremtiden. 

Den største event i Arena Nord hidtil var Bill Clinton besøg i 2006, og det taler folk stadigvæk om. 
Vi kan nu — meget gerne med støtte fra dig — give frederikshavnerne en ny historie at tale om … 
“Kan du huske, da vi slog verdensrekorden i pudekamp og oven i købet fik en ny hovedpude?” 


