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Velkommen som sponsor af
Hornslet IF Håndbold - 3. division damer
(Sæson 2019-20)

”Vi hører til i 2.division – vi kommer stærkt tilbage!”
Det siger trænerteamet omkring Hornslet IF’s bedste håndbolddamer.
I foråret 2017 blev oprykningen til 2.division sikret på meget stabilt
spil igennem hele sæsonen 2016/17.
I foråret 2018 rykkede holdet så desværre ned i 3. division igen - til
både spillernes og trænernes store frustration, for overlevelsen i 2.
division var så tæt på, men det var en meget tæt pulje.
Sæson 2018/19 startede skidt, men vi endte på en flot 4.plads, så
målsætningen er stadigvæk – vi skal op i 2. division igen.
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Om divisionsholdet
Divisionsholdet er præget af lokale piger og en meget stor del af
pigerne har fået hele eller dele af deres håndboldopdragelse i
klubben, hvilket vi som klub selvfølgelig er meget stolte af.
Klubbens seniorspillere tager endvidere ansvar i talentudviklingen i
ungdomsrækkerne.
Holdet modtog i 2015 Syddjurs Awards talentpris.
Om seniorafdelingen.
Damesenior består udover divisionsholdet af andetholdet, der pt.
spiller i Jyllandsserien. Spillerne fra andetholdet supplerer divisionsholdet i tilfælde af skader og afbud.
Derudover har klubben Serie4-hold for damer og Serie3 for herrer.
Om trænerteamet
Max Christensen har, både som træner og spiller, fået sin
håndboldopdragelse i klubben, og han har gennem godt 13 år
arbejdet med klubbens bedste damespillere. Først i rollen som
ungdomstræner i klubben og nu som seniortræner.
Mange af de ungdomsspillere han i sin tid trænede, er således i dag
en del af divisionsholdet. Max modtog i 2013 Syddjurs Kommunes
og DGI Østjyllands Fritidspris.
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Sponsorat

Hvad dækker et sponsorat

Firmasponsor
guld

Stort sponsorlogo på alle trøjer og i kampprogram samt
på plakat i hallen. Derudover 4 stk. øl/vand fra cafeen
v/hjemmekampe og speak i forbindelse med
hjemmekampe
Mellem sponsorlogo på alle trøjer og i kampprogram
samt på plakat i hallen. Derudover 2 stk. øl/vand fra
cafeen v/hjemmekampe og speak i forbindelse med
hjemmekampe
Lille sponsorlogo i kampprogram og på plakat og 1 stk.
øl/vand fra cafeen v/hjemmekampe.
Mulighed for at tilkøbe lille logo på alle trøjer for kr. 500.
Lille sponsorlogo i kampprogram.
Sponsorlogo på enkelt spillers trøje og speak ved
samme spillers scoring/redning. Sponsorlogo i
kampprogram samt på plakat i hallen. Derudover 1 stk.
øl/vand fra cafeen v/hjemmekampe.

Firmasponsor
sølv
Firmasponsor
bronze
Firmasponsor
Spillersponsor

Pris i kr.
13.500

7.500

3.000
1.500
5.000

Kontakt træner Max Christensen (26125292) eller kasserer Søren Mørch (23278422 eller
s.moerch@gmail.com) for yderligere information og/eller indgåelse af aftale.
NB: Kampprogram, speak, og plakat i hallen er kun synligt mens 3.divisions hjemmekampe afvikles. Øl/vand
serveres kun i forbindelse med samme hjemmekampe, og kan ikke udbetales, opspares eller overføres.
NB: Idrætsforeningen er ikke momsregistreret, og alle priser er derfor uden moms-fradrag for virksomheder.

Hvorfor sponsor
Sponsorstøtte har uvurderlig betydning for klubben og anvendes
bl.a. til spillertøj og andet udstyr, turneringsgebyrer og derudover til
at tilknytte fysioterapeutisk behandling, viden og træning til holdet.
Vi kan ikke garantere øget omsætning i din forretning, men vi sikrer
dig synlighed i forbindelse med divisionsholdets kampe. Den type
engagement kan ikke gøres op i penge, men kan give øget goodwill
i lokalsamfundet og blandt dine ansatte.
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Om Hornslet IF – håndbold
Vi er en klub som har fokus på den gode klubånd - her er plads til
både elite- og breddespillere i alle aldre.
I de sidste mange sæsoner har vi haft mange fælles stævne-dage i
Hornslet Hallerne, hvor især vores damehold har oplevet stor
publikumsstøtte – og med holdet i 2. og 3.division i de forgangne
sæsoner har vi været endnu flere mennesker i hallen.

Billeder fra holdets
oprykning foråret 2017.

