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TÄVLINGEN
Torso Twisted är en lagtävling i crossfit och funktionell fitness som
arrangeras för fjärde gången av AL Fitnessgroup.
Tidigare år har vi hållt till i Baltiska Hallen i Malmö, men i år beger
vi oss över Bron till Butcher’s Lab i centrala Köpenhamn – en lokal
som är perfekt för den här typen av arrangemang.
Deltagande atleter utför mellan sju och tio tuffa workouter under
två dagar och det unika med Torso Twisted är att vi vågar ta ut
svängarna i våra workouter. Det är tungt, tekniskt och svårt och vi
tvingar atleterna att pressa sig till sitt yttersta under hela helgen.
Vi kommer ha plats för 88 tvåmannalag i år. Atleterna får kvala sig
in via ett onlinekval – dock kommer vi handplocka och bjuda in de
bästa atleterna i Europa, varefter resten får slåss om kvalplatserna.

ARENAN
Butcher’s Lab i centrala Köpenhamn är en av Europas mest klassiska
arenor, eller ”box” som vi kallar det på crossfitspråk. Lokalen är ett
gammalt slakteri där man har behållt kaklet på väggarna och flera
andra delar som gör att man ständigt påminns om lokalens ursprung.

Vår avsikt är att skapa ett högtekniskt, publikvänligt och intensivt
arrangemang med många utmaningar och samtidigt erbjuda samma
fantastiska omgivning och service som alltid på Torso Twisted.

STYRGRUPPEN
Vi som arrangerar Torso Twisted är en styrgrupp om tre personer
med olika typer av erfarenhet i bagaget:

ANNA MUGELLI
Projektledare med lång erfarenhet av crossfit och
andra arrangemang. Skapade Torso Twisted 2014.

ANDERS BEHRMANN

JOAKIM LOVENG

Jobbar professionellt med crossfittävlingar
i hela landet. Gjorde drygt 20 tävlingar 2016.

Passionerad utövare och har erfarenhet av en
mängd tävlingar, både som atlet och arrangör.

Utöver styrgruppen har vi en stab med människor som år efter år gör ett
otroligt bra arbete som gör att tävlingen fungerar näst intill fläckfritt.

SPONSRING
Eftersom vi jobbar med eliten, så vet vi också att vi inte bara kan
locka med en fantastisk tävling. Vi kommer ha prispengar till alla
pristagare, därför arbetar vi med annonsbidrag och aldrig enbart
betalning i form av produkter.
Vi vill gärna arbeta med ett par stora leverantörer för att kunna
maximera synligheten och vi söker partners inom områdena
kosttillskott, equipment, skor, övrig utrustning, osv.
Som VIP-sponsor får du:
• Företagsnamnet i titeln: ”Torso Twisted – supported by XXX”
• Annonsplatser i arenan
• Exponering innan, under och efter eventet i all marknadsföring
• Entrébiljetter
• Logga på alla bilder som publiceras
• Monter på tävlingen
Maila info@torso-twisted.com för mer info om pris och upplägg. Önskar ni bara
delar av paketet så kontakta oss så hittar vi upplägg som passar båda parter.

