
VINDING UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING
-hvor fritid får mening!

Bliv sponsor på en ny måde.
Støt Vinding og Ungdoms- og Idrætsforening



Vi har nedsat et sponsorudvalg, som tager sig af det praktiske i forhold til kontakt 

til jer. Det vil også være sponsorudvalget, der sammen med hovedbestyrelsen i 

VUIF, tager sig af håndtering og fordeling af de sponsormidler, herunder gave 

donationer, vi får ind. Dermed sikrer vi, at sponsormidlerne kommer alle VUIF's 

medlemmer til gode. Vi sikrer samtidigt, at midlerne bliver anvendt mere 

hensigtsmæssigt. Herudover giver det yderligere den fordel, at vore 

udvalgsmedlemmer får frigjort flere ressourcer, som de kan anvende til det 

daglige arbejde til gavn for alle foreningens medlemmer.

Kort sagt, fællesskabet er hos os i højsæde!

Vi er i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening (herefter kaldet VUIF) meget 

afhængige af vore sponsorer. For at gøre det lettere og mere attraktivt for jer at 

være sponsor, har vi udarbejdet en ny sponsorstrategi. Det betyder blandt andet, 

at I fremover kun vil blive kontaktet én gang årligt, hvor I kan tage stilling til et 

sponsorat. Sponsoratet dækker fremover hele foreningen som helhed og ikke blot 

de enkelte underudvalg som hidtil. 

VUIF har ca. 850 medlemmer, primært fra Sørvad og omegn, men også enkelte 

medlemmer fra nabobyerne, som vi igennem de senere år har opbygget et godt 

samarbejde med. Aldersmæssigt og aktivitetsmæssigt spænder vi meget vidt. Vi 

gør meget ud af, at der skal være noget for alle og at der skal være plads til alle. 

Vi tilstræber – igennem vore mange underudvalg – at tilbyde både sunde idræts- 

og sportsaktiviteter, men også kulturel underholdning. 

Kære sponsor

Følgende underudvalg er omfattet af vores nye tiltag: 

Amatørteaterudvalg  · B admintonudvalg
Fitnessudvalg · F odboldudvalg · G ymnastikudvalg
Krocketudvalg · P etanqueudvalg 
Senioridrætsudvalg · S vømmeudvalg



Første mulighed for at tegne sponsorat for VUIF som helhed bliver for året 2019. 

Vi vil tage kontakt til jer i løbet af oktober måned i år, hvor I så får mulighed for at 

tegne det sponsorat, der passer til jeres virksomhed. Betaling skal først ske i 

løbet af januar måned i det år, sponsoratet er tegnet for. Såfremt man ønsker at 

tegne sponsorat for mere end ét år ad gangen, kan dette naturligvis også lade sig 

gøre. Kontakt da et af medlemmerne i sponsorudvalget. 

Med vores nye strategi og struktur satser vi på at styrke sammenholdet og 

samhørigheden i vores forening. Vi forventer også at kunne give jer sponsorer 

mulighed for større synlighed. Vi vil samtidigt give jer chancen for at nyde godt af 

vores arrangementer og tiltag i løbet af året. Målet er at I fremover vil opleve 

vores samarbejde som givtigt for begge parter. 

 

Det får du:  

Platin sponsor  
 

10.000 kr. 
pr. år 

Guld sponsor  
 

5.000 kr.  
pr. år 

Sølv sponsor  
 

2.500 kr.  
pr. år 

Bronze sponsor  
Mindre pengebeløb eller 

gave donationer.  
Værdi min. 1.000 kr.  

pr. år 

Bandereklame 6 meter  
(ekskl. evt. opstartsgebyr)  

X    

Bandereklame 3 meter  
(ekskl. evt. opstartsgebyr)  

 X X  

Mulighed for markedsføring til ca. 
850 medlemmer via nyhedsmail  

X    

Invitation for 2 personer til årligt 
sponsor event  

X X   

3 x 2 billetter til Sørvad Festen, der 
afholdes i Sørvad Kultur- og 
Idrætscenter (entré og spisning)  

X    

Firmalogo på VUIF`s hjemmeside 
 

X X X  

2 x 2 billetter til FCM 
hjemmekampe  

X X   

Invitation for 2 personer til et årligt 
arrangement (professionelle 
aktører) 

X    

1 års abonnement til Sørvad Fitness   X   

Logo i husstandsomdelt folder vedr. 
Sørvadløbet  

X X X X 

Logo i programfolder vedr. 
gymnastikopvisning  

X X  X 

2 x 2 billetter til Sørvad Revyen  
(entré og spisning)  

 X   

2 x fri entré til den årlige 
gymnastikopvisning i VUIF  

  X  

 

Man kan vælge mellem følgende pakker og priser:



VINDING UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

-hvor fritid får mening!

Vi håber, at I vil tage godt imod vores nye tiltag og ser frem til et godt 
samarbejde. 

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkommen til at 
rette henvendelse til kontaktpersonen eller en af sponsorudvalgets 
medlemmer. 

 11 mands hold (13 + 1 sæt):  10.000 kr.

Det er muligt at kombinere vores tilbud og dermed tegne sig som sponsor 
på flere af ”produkterne”.

 3-5 mands hold  (7 + 1 sæt):    5.000 kr.
 8 mands hold   (10 + 1 sæt):           7.500 kr.

 Senior tophold (13 + 1 sæt):  12.500 kr.

Udover førnævnte pakker, vil der løbende åbnes mulighed for at blive 
sponsor for spillertøj. Priserne herfor er som følger: 

Spillertøj – tegnes for en 3-årig periode, p.t. sæsonerne 2018/19, 
2019/2020 og 2020/21:

Henrik Storch, Casper Garsdal, Bent Sørensen, Jens Raakjær,  
Mette Lundager Mortensen, Maja Rathkjen og Belinda Birk Pedersen.

Belinda Birk Pedersen.  Åbrinken 65. Tlf. 2255 6058

Sponsorudvalget består af:

Kontaktperson: 


