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Velkommen som sponsor af
Hornslet IF Håndbold - 3. division damer
(Sæson 2016-17)
Det lykkedes på fornem vis Hornslet IF Håndbolds førstehold at sikre sig
en flot 5.plads i den første sæson i 3. division damer og en endnu flottere
2.plads i den anden sæson.
Desværre tabte holdet samlet oprykningskampene til 2. division til
Haderslev, men i år skal det altså være !!

Om 3. Divisionsholdet
I april 2014 rykkede vores damesenior for andet år i træk en række op og i
sæson 2016-17 spiller holdet således sin tredje sæson i 3. division!
Målet er fortsat at konsolidere holdet som divisionshold, så klubben også
fremadrettet kan tilbyde ungdomsspillerne et seniorhold på højt niveau.
Divisionsholdet er præget af lokale piger og en meget stor del af pigerne
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har fået hele eller dele af deres håndboldopdragelse i klubben, hvilket vi
som klub selvfølgelig er meget stolte af.
Klubbens seniorspillere tager endvidere et stort ansvar i talentudviklingen
i ungdomsrækkerne. Her fungerer mange som trænere og gæstetrænere
og er med til at sikre fremtiden for HIF håndbold.
Holdet modtog i 2015 Syddjurs Awards talentpris.
Om træner Max Christensen
Max har, både som træner og spiller, fået sin håndboldopdragelse i
klubben, og han har gennem mere end 10 år bygget holdet op. Først i
rollen som ungdomstræner i klubben og nu som både senior- og
ungdomstræner, hvor mange af de ungdomsspillere han i sin tid trænede,
i dag er en del af 3. divisions holdet.
Max vandt i 2013 Syddjurs Kommunes og DGI Østjyllands Fritidspris.
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 3.division i de forgangne sæsoner har
vi været endnu flere mennesker i hallen.
Om damesenior og U18-piger
Damesenior består udover 3. divisionsholdet af andetholdet, der netop er
rykket i serie 1. Spillerne fra andetholdet supplerer 3. divisionsholdet i
tilfælde af skader og afbud. U18-pigerne trænes også af Max, og kan også
supplere på senior-holdene.
Derudover har vi klubben både serie 3 hold for damer og herrer.
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Om børne- og ungdomsafdelingen
Børne- og 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.

I sæson 2016-17 forventer vi knap 150 spillere fra 6 år til 14 år.
Hvorfor sponsor
Sponsorstøtte har uvurderlig betydning for klubben og anvendes bl.a. til
spilletøj, turneringsgebyrer og også til at tilknytte fysioterapeutisk
behandling, viden og træning til holdet.
Som sponsor bliver du/I en del af ”holdet” omkring vores 3. divisionshold
og helt konkret får du/I:
 Promovering på storskærm ved holdets hjemmekampe
(10-15 kampe pr. sæson)
 Speak og plads i gratis kampprogram ved holdets hjemmekampe
 Omtale på HIF’s facebook-side
 Invitation til 2 årlige sponsor-arrangementer, hvor der er mulighed
for at møde andre fra det lokale erhvervsliv. Arrangementerne vil
inkludere bespisning, samt foredrag af relevante og spændende
foredragsholdere. Derudover vil træner Max Christensen komme og
holde et oplæg om udfordringerne ved dagens modstander,
sæsonens mål og delmål, taktik og lign.
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Sponsorat
Hovedsponsor (3 hovedsponsorer deles om …)
Logo-tryk på ryg/mave af alle D3D-spillerne
Reklame på storskærm og kampprogram, speak og
banner ved hjemmekampe.
Trøjesponsor for én spiller
Logo-tryk på maven på én D3D-spiller
Logo på storskærm og kampprogram samt speak ved
scoring/redning ved hjemmekampe.
Bukse-/skulder-reklame for én spiller
Logo-tryk på bagdel, lår eller skulder på én D3D-spiller
Reklame på storskærm og kampprogram.
Kampsponsor
Logo på storskærm og kampprogram samt speak ved
kampstart og halvleg ved hjemmekampe.
Sponsor af træningsdragter (3 sponsorer deles om …)
Logo-tryk på træningsdragter til D3D, DS1 og U18P.
Reklame på storskærm og kampprogram.
Ekstra trøje til virksomhed/eget brug

Pris (uden moms *)
12.500

4.000

1.000

500

10.000

1.000

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.
Logo-tryk skal gerne leveres som vektoriseret PDF, men det kan vi
selvfølgelig også være behjælpelige med.
*) Idrætsforeningen er ikke momsregistreret, og alle priser er derfor uden moms-fradrag for virksomheder.

