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ØVRIGE TØJSPONSORATER: 

 Udebanetrøjer 

 Træningsdragt 

 Træner træningsdragt 

 Træner trøjer 

ANDRE SPONSORATER: 

 Tumlinge T-shirts 

 Tasker 

 Banner – gulv eller ”plakat” ophængt i hallen 

 Hedebo Turnering / Roskilde Festival – udstyr/tøj til 

afdelingens frivillige 

Du sponsorer et sæt tøj (trøje og shorts) til et ungdoms- eller 

seniorhold og dit firma-logo bliver trykt på brystet/ryggen. Eller 

du ønsker at få dit firma- logo andetsteds på allerede indkøbte 

spillersæt. 

Måske du ønsker at tegne nogle af de andre sponsorater eller har 

andre ideer til et sponsorat, så finder vi ud af det. Er du 

interesseret i at tegne et sponsorat til Tune IF Håndbold eller har 

spørgsmål, kan du rette henvendelse til sponsorudvalget : 

                                    sponsor.haandbold@tune-if.dk                                                

                                           Sponsorudvalget  

 

 

BLIV SPONSOR I  

TUNE IF HÅNDBOLD 
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Hvem er vi ? : 

Tune IF håndbold er en del af Tune IF, som er stærkt forankret i 

lokalområdet. Håndboldafdelingen har ca. 250 medlemmer, som 

aldersmæssigt spænder fra de små ”tumlinge” til ”oldies”. 

Afdelingens motto er ”seriøs håndbold for sjov”, hvilket betyder, 

at vi tilbyder bredde håndbold og hvis muligt, så ”snuses” der til 

elite-håndbold. Dette gælder både i ungdoms- og 

seniorafdelingen. 

Vi tilbyder: 

 Sponsorarrangement to gange pr. sæson, hvor du møder 

andre sponsorer i afdelingens sponsor-netværk 

 Firma-logo på sponsortavle i Tunehallerne 

 Artikler om sponsoratet i div. lokale eller større medier 

 Promovering af dit firma på afdelingens hjemmeside, FB-

side og til andre håndbold arrangementer 

Hvad kan I få ? : 

Afdelingen tilbyder sponsorer, som vil støtte det sunde og gode 

arbejde i Tune IF håndbold, en mængde forskellige sponsorater 

alt efter behov og ønsker. 

Intet sponsorat er for småt og absolut intet for stort. 

Sponsoratet løber typisk over to år/sæsoner og betales hvert år i 

august. Størrelsen af sponsoratet afhænger naturligvis af typen af 

netop dit sponsorat, som du ønsker at indgå. 

Der er også mulighed for at dele et trøjesponsorat med andre. 
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Eksempler på sponsorater for sæsonen 2016/2017 og frem: 

 

TØJSPONSORAT:   

  

                                                                                       

 

 


