
Terndrup IF Fodbold
Sponsor
 koncept

19 46

IDRÆTS
FORENING

                
    

  T
ERNDRUP



Terndrup IF Fodbold



Terndrup IF Fodbold

Sponsorstruktur
Som sponsor i Terndrup IF Fodbold tilbydes De mulighed for eksponering 
indenfor fodbold. Denne eksponering vil primært være i de lokale me-
dier.

Bande-/måltavlesponsor 

Omklædningsrum-sponsor

Trøjesponsor

Trænersponsor

Cafeteriasponsor

Hjemmeside/sponsortavle- sponsor

Som sponsor vil De hvert 2. år blive inviteret til et sponsorarrangement.
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Terndrup IF Fodbold
Bande-/måltavlesponsor
Bandereklame på Stadion:

1 stk. bandereklame (75h x 300b cm) 3.000,- DKK
1 stk. bandereklame (75 x 600b cm) 5.500,- DKK
Aftalen er 3 årig, med betaling pr. år. Inkl. bandeproduktion

1 stk. bandereklame (75h x 300b cm) 2.000,- DKK
1 stk. bandereklame (75h x 600b cm) 3.500,- DKK
Aftalen er 1 årig. Eksl. bandeproduktion

Logo under måltavle:
Logo under måltavle (40h x 240b) 6.000,- DKK
Aftalen er 2 årig, med betaling pr. år. Inkl. bandeproduktion  

 
Sponsoratet er uden moms, da klubben er momsfritaget.
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Terndrup IF Fodbold
Omklædningsrum - sponsor

Logo i Omklædningsrum:

1 stk. logo reklame på dør (70h x 70b cm)
2 stk. reklameskilte i omklædningsrummet (30h x 100b cm)
1 stk. logo på informationstavle 2.450,- DKK 
   
Alle priserne er eksl. produktion og uden moms, da klubben er  
momsfritaget.

Informationstavle:



Terndrup IF Fodbold

Sponsor på fodboldspilletøj
Logo på Seniortøj 1. hold (11-mands):

14. stk. trøjer (front) 3.950,- DKK
14. stk. trøjer (over nr.) 2.900,- DKK
14. stk. trøjer (under nr.) 1.950,- DKK
14. stk. trøjer (skulder) 1.500,- DKK

Logo på Seniortøj 2.-3. hold (11-mands):

14. stk. logo på alle trøjer (front) 2.950,- DKK
14. stk. logo på alle trøjer (ryg) 2.450,- DKK
14. stk. trøjer (under nr.) 1.950,- DKK
14. stk. trøjer (skulder) 1.250,- DKK

Ungdomshold:

14. stk. logo på alle trøjer (front) 2.950,- DKK
14. stk. logo på alle trøjer (ryg) 2.450,- DKK

10. stk. logo på alle trøjer (front) 2.450,- DKK
10. stk. logo på alle trøjer (ryg) 1.750,- DKK

8. stk. logo på alle trøjer (front) 1.950,- DKK
8. stk. logo på alle trøjer (ryg) 1.450,- DKK

6. stk. logo på alle trøjer (front) 1.450,- DKK
6. stk. logo på alle trøjer (ryg) 950,- DKK

Alle aftalerne er 3-årige.

Alle priserne er inkl. tryk af logo i 2 farver og uden moms, da klubben 
er momsfritaget.
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Trænersponsor
Logo på seniortrænere:

Logo på alle seniortrænere front eller ryg: 3.950,- DKK
Logo på 10 stk. ungdomstrænere front eller ryg: 2.950,- DKK

Alle priserne er inkl. tryk af logo i 2 
farver og uden moms, da klubben 
er momsfritaget.

Cafeteria Navnesponsor
Skilt opsat over cafeteriet (str. 50h x 205b cm): 5.000,- DKK

Aftalen er 3 årig, med betaling af beløb pr. år. Eksl. skilteproduktion og 
uden moms, da klubben er moms fritaget.



Terndrup IF Fodbold
Logo på Hjemmeside/sponsortavle
Logo på sponsortavle (str. 40h x 70b cm)
Logo på hjemmeside 750,- DKK
 
Alle priserne er incl. produktion og uden moms, da klubben er moms 
fritaget.
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Terndrup IF Fodbold er i øjeblikket i en rivende udvikling. Mens mange taler om med-
lems-frafald og udtrækning af respektive hold, så kan fodbold-afdelingen i Terndrup 
melde om fremgang i medlems-antallet. Dette gælder drenge og i høj grad også 
mange nye pigespillere som har meldt sig ind. På nuværende tidspunkt råder klub-
ben over 170 medlemmer fordelt på 19 tilmeldte hold. Disse er tilmeldt  turneringer 
i både 3,5, 7 og 11 mands. Klubben har haft et ønske om, at udvikle samt fremme 
pige-fodbolden i byen. Dette har nu resulteret i 4 hold i forskellige rækker, hvilket er en 
markant fremgang i forhold til tidligere år. 

Vi har generelt en stor og velfungerende ungdomsafdeling som drives af frivillige træ-
nere og ledere - alle som er med til at gøre en forskel samt gøre det muligt for byens 
børn og unge, at have fodbolden som mulig fritidsinteresse. Men med den udvikling 
klubben er i færd med, kræver det også mere  hjælp fra vores nuværende samt gamle 
medlemmer. På herre-seniorsiden råder klubben desuden i øjeblikket over et rekord 
stort antal unge medlemmer som gør, at vi har tre 11-mands hold tilmeldt i DBU’s 
turneringer i henholdvis et hold i serie 3 samt et hold i serie 5 og et i serie 6.

For at klubben fortsat skal råde over så mange spillere/medlemmer på de respektive 
hold kræver dette, at klubben formår, at gøre fodbolden til stadighed meget attraktiv 
på mange måder. Dette gøres både gennem gode og dygtige trænere som klubben 
sørger for at dygtiggøre gennem kurser og uddannelser, samt at klubben er med til at 
værne om de unges sociale liv gennem sociale aktiviteter. 

Terndrup IF fodbold-afdeling har brug for erhvervslivet i og omkring byen, hvis klubben 
også fremover skal fortsætte den positive udvikling. Eksempelvis er det en nødvendig-
hed, at kunne tilbyde gode og tiltrækkende rammer samt faciliteter, hvis vi ønsker at 
unge mennesker skal vælge Terndrup IF som ”deres” klub. Klubben har som målsæt-
ning, at hver enkelt spiller individuelt skal dygtig-gøres på sit plan og vide, at han/hun 
spiller i en klub, hvor der er plads til alle. En forudsætning for dette kræves kompe-
tente og alsidige trænere på såvel ungdomplan samt senior-plan som også, hver især 
skal være nysgerrige og nytænkende og med et ønske om, at tilegne sig ny viden 
indenfor fodbold-faget. 

Vi ser mening i, at du/I ønsker at være sponsor i en klub, hvor fokus er som beskre-
vet i det ovenstående - vi ønsker det bedste for vores medlemmer. Og derfor vil det 
være en stor glæde at kunne byde dig/jer velkommen som sponsorer i Terndrup IF 
fodbold, hvor vi vil gøre alt for at du/I bliver hørt og set.

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen i Terndrup IF Fodbold 

v/Henrik Studsbjerg
Tlf. 98 12 61 80 . Mobil 22 21 09 44

henrik@studsmarketing.dk


