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Velkommen som sponsor i
Hornslet IF - håndbold
(Sæson 2016-17)
Om Hornslet IF - håndbold
Vi er en håndboldklub, der har fokus på den gode klubånd - her er der plads
til både elite- og breddespillere i alle aldre.
Vi arbejder med og for sloganet
”Gennem bredden skaber vi eliten”
Eliten er i øjeblikket repræsenteret af vores dame seniorhold i 3. division
og U18 piger i 2. division. Holdene er forstærket med spillere ”udefra”, men
vi holder fokus på, at holdenes stamme er lokale spillere, der har deres
håndboldmæssige baggrund i klubben.
Vi tilstræber således at have hold til alle aldre for både piger og drenge,
damer og herrer – og med plads til alle uanset niveau.
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Hjemmestævner
Hver anden søndag i sæsonen er der hjemmestævne i Hornslet Idræts- og
kulturcenter (Hornslet Hallerne), hvor mange af vores turneringshold har
hjemmekampe i forlængelse af hinanden.
Vi har de sidste mange år oplevet stor opbakning fra forældre og andre
interesserede til disse stævnedage. Mange spillere og forældre ser både
kampene før og efter deres ”egne” kampe, og det er således medvirkende
til at skabe fællesskab i klubben.

Ungdomsafdeling
Ungdomsafdelingen fokuserer på udvikling af både hold og den enkelte
spiller. Klubben og trænerne ønsker at opretholde et positivt og udviklende
træningsmiljø for lokalområdets børn og unge.
Vi har hold fra U06 til U14 for både piger og drenge.

Seniorafdeling
I vores seniorafdeling har vi divisionshold for U18P og dame senior.
Derudover har vi damer i serie 1 og i serie 3, samt et herrehold i serie 3.
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Sponsorstøtte
Sponsorstøtte har uvurderlig betydning for klubbens virke og anvendes
bl.a. til – direkte eller indirekte - at holde kontingent-størrelsen nede, så så
mange som muligt kan være med i klubben.

Sponsorstøtte kan fx være
- kontante midler til klubkassen. Indbetalinger kan være generel støtte
til klubben, til et hold, til et stævne el. lign.
- spillertøj med logo til et eller flere hold.
- træningsdragter med logo til et eller flere hold.
For sponsering af dame senior 3. division, se separat folder.

Sponsorer promoveres på vores hjemmeside
http://www.hornsletif.dk/haandbold1
Derudover bliver der løbende lagt fotos af de forskellige hold på vores
facebook-side
https://www.facebook.com/HornsletIFHandbold

Det er også muligt at lave sponsorater, der passer til lige netop jeres virksomhed og
jeres økonomiske muligheder. Har du/I eksempelvis brug for ekstra hænder til et
arrangement eller lignende, er der også mulighed for at arrangere at et eller flere af
klubbens hold deltager med praktisk hjælp, mod betaling til klubkassen.
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Sponsering af spillertøj og/eller træningsdragt.
Hornslet IF – håndbold spiller i Hummel og hjemmebane-trøjerne er røde.
Bestilling af spillertøj og træningsdragter aftales med træner/holdleder for
det/de hold, der sponseres. Træner/holdleder sørger for bestillingen ved
Sport1 Rønde/Sportigan Kolind, der sørger for tryk af logo mv.
Da klubben ikke er momsregistreret, faktureres sponsor direkte fra Sport1.
Et spillesæt med røde trøjer og hvide eller sorte shorts for 10 markspillere
og 2 målmænd koster ca. kr. 3.000 + numre + logotryk.
En træningsdragt koster ca. kr. 450 + logotryk.
Logo-tryk skal gerne leveres som vektoriseret PDF, men det kan vi selvfølgelig også
være behjælpelige med.

