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4850 Stubbekøbing 
www.sb-boldklub.dk 

i Stubbekøbing Boldklub, men det kræver at omgivelserne og 
rammerne er tilfredsstillende og helt i top. 

 
Det gælder alt lige fra klubhuset og omgivelserne til trænere, 

materialer, bolde, trænings– og kamptøj og meget mere.  
 

Men det er ikke gratis, og derfor kræver det en stor hjælp hvis 
vi skal sikre den fortsatte udvikling og skabe de optimale 

rammer for alle, unge som gamle, med interesse i foldbolden. 

”Det skal være sjovt at spille fodbold” 



Side 2 Stubbekøbing Boldklub 

Sponsor muligheder 
I Stubbekøbing Boldklub har vi sammensat en række forskellige sponsor mulig-
heder som der kan vælges imellem. Du kan finde alle mulighederne i denne fol-
der, hvad det vil koste din virksomhed for de forskellige muligheder og dermed 
også hvilken sponsorgruppe I vil falde ind under.  
 
Alle sponsoraftaler er gældende for en 2-årig periode, og alle nævnte beløb er pr. 
år sponsoraftalen løber. Da Stubbekøbing Boldklub er momsfritaget, er alle be-
løb momsfri. Husk dog samtidig, at alle sponsorater er fuldt fradragsberettigede. 
 
Du kan herunder læse lidt mere om hvad det kræver og indebærer at komme i de 
forskellige sponsor grupper. 

 Guld sponsor 
For at blive guld sponsor, kræver det et sponsorat på over 
6.000 kr. i hele aftale perioden. At være guld sponsor indebæ-
rer, at I udover de valgte muligheder, vil blive givet maksimal 
eksponering på vores hjemmesides forside, vores Facebook 
side og i vores info blad med jeres logo i farver, og markering 
som Guld sponsor. 

 Sølv sponsor 
For at blive sølv sponsor, kræver det et sponsorat på mellem 
4.000 og 5.999 kr. i hele aftale perioden. At være sølv sponsor 
indebærer, at I udover de valgte muligheder, vil blive givet 
maksimal eksponering på vores hjemmeside under sponsorer, 
på vores Facebook side og i klubbens info blad med jeres logo 
i farver, og markering som Sølv sponsor. 

 Bronche sponsor 
For at blive bronche sponsor, kræver det et sponsorat på op til 
3.999 kr. i hele aftale perioden. At være bronche sponsor inde-
bærer, at I udover de valgte produkter, vil blive givet ekspone-
ring på vores hjemmeside under sponsorer, vores Facebook 
side og i klubbens info blad med jeres firmanavn og markering 
som Bronche sponsor. 



Side 3 Stubbekøbing Boldklub 

Sponsor muligheder 
Spillertrøjer m/logo:  
 Reklametryk på et komplet sæt spillertrøjer, til et af klubbens 

ungdoms eller senior hold.  
 Mulighed for at vælge mellem komplet sæt til 9 mands eller 11 

mands hold (12-14 trøjer) 
 Høj eksponering ved stævner og kampe  
 

Pris for 11 mands hold: 4.500 kr.  
Pris for 8 mands hold: 4.000 kr.  

* Der trykkes firmanavn/logo på spilletrøjer (sponsor leverer logo i 1 farve til tryk).  
* Trøjerne leveres og trykkes af klubben, i klubbens officielle tøjmærke i rød/sorte farve  



Side 4 Stubbekøbing Boldklub 

Sponsor muligheder 
Holdtasker m/logo: 
Giv hver af klubbens hold en sportstaske med dit  
firmanavn/logo, og opnå en kæmpe eksponering.  
Holdene vil benytte deres holdtaske ved stævner  
og kampe, og dermed opnås stor eksponering af  
firmanavn/logo. 
 
 14 x sportstasker med dit firmanavn/logo 
 

Pris: 4.000 kr. 

Hjemmeside sponsor: 
Få dit firma’s logo vist på klubbens 
hjemmeside, som ”Hjemmeside 
sponsor” og blive set af alle besø-
gende på hjemmesiden. 
 
 
 

Pris: 1.000 kr. 

Flagplads – få dit navn helt til tops, på flagstang ved klubhuset. 
 1 x flagplads foran klubhuset 
 Flaget kan ses fra både klubben og Orevej, i 

hele forårs– og efterårssæsonen, hvilket giver 
stor eksponering. 

 Flaget vil være hejst, under hele sæsonen, og 
kun blive nedtaget under vinter pausen. 

 
 

Pris: 4.000 kr.  



Side 5 Stubbekøbing Boldklub 

Sponsor muligheder 

Bandereklame ved Klubhuset 
 3 meters bandereklame på hegnet ved Ore banerne/klubhuset. 
 Bandereklamen er synlig ved alle arrangementer i klubben,      

herunder til kampe, stævner og almindelig træning. 
 Inkl. opsætning, rengøring og løbende mindre vedligehold. 
 Mulighed for tilkøb af yderligere reklamemetre. 
 Med næsten 200 aktive medlemmer, træning 4 dage om ugen, 

mange hjemmekampe og stævner, opnås maksimal eksponering. 
 

Pris: 2.000 kr. 

Ønsker du en bandereklame i klubben, eller et reklameskilt, og har du 
ikke i forvejen nogen skilte, så kan Stubbekøbing Boldklub forestå 

indhentning af tilbud, på  at få fremstillet skilte hos  
 

MFA i Nykøbing Falster. 
 

Skiltet leveres i størrelsen 750 x 3000 mm (H*B) 
Sponsor skal levere færdig logofil til brug for tryk. 

 
Kontakt en repræsentant, fra sponsorudvalget, for en snak om det. 

Reklameskilt på klubhus 
 50x10 cm reklameskilt på klubhuset 
 Reklameskiltet er synligt ved alle arrangementer ved klubhuset 
 Med næsten 200 aktive medlemmer, træning 4 dage om ugen, 

mange hjemmekampe og stævner, opnås stor eksponering. 
 

Pris: 500 kr.  



Side 6 Stubbekøbing Boldklub 

Oversigt 

Udover vores ”standard” muligheder, er det naturligvis også altid 
muligt at give et kontant- eller gave sponsorat, f.eks. i forbindelse 

med klub arrangementer eller lign.  
 

Virksomheder som giver et kontant- eller gave sponsorat, vil opnå de 
almindelige fordele ved enten guld, sølv eller bronche sponsorater, 

afhængig af det sponserede beløb og/eller værdien af gaven. 
 

Da Stubbekøbing Boldklub er moms fritaget,  
er alle beløb uden moms. 

 
Kontakt os endelig for en snak om de forskellige muligheder, da vi 

altid er åbne for nye idéer og forslag. 

Muligheder Pris pr.år. 

Spillertrøjer med firmanavn/logo på forsiden 
14 stk (11 mands hold) 
11 stk ( 8 mands hold) 

 
4.500 kr. 
4.000 kr. 

Sportstasker m/logo (14 stk) 4.000 kr. 

Bandereklame 
Ved klubhuset 

 
2.000 kr. 

Reklameskilt på klubhus 500 kr. 

Flagplads 4.000 kr. 

Hjemmeside sponsor 1.000 kr. 



Side 7 Stubbekøbing Boldklub 

Hvad skal du sørge for? 
Logo til trøjer, tasker m.m. 
Sponsor leverer materiale til tryk på taske eller trøjens front i 
maksstørrelsen 200x400 mm. Stubbekøbing Boldklub forestår tryk, 
på det af Stubbekøbing Boldklub indkøbte spillertøj eller tasker. 
 
Annoncer til Info Bladet 
Sponsor skal levere materiale til tryk i klub- og kampprogram i  
forhold til den valgte størrelse. (1/4 side – 60x90 mm., 1/2 side – 
120x90 mm., 1/1 side – 120x180 mm.) 
Stubbekøbing Boldklub forestår tryk og udlevering af Info Bladet. 
 
Bandereklamer 
Sponsor sørger for fremstilling af bandereklame i den valgte længde 
og højde på 750 mm. Bandereklamen forbliver sponsors ejendom,  
også efter evt. udløb af aftale. Stubbekøbing Boldklub kan være  
behjælpelig med råd og vejledning ved fremstilling af bandereklame. 
Stubbekøbing Boldklub sørger for opsætning af den modtagne  
bandereklame og forestår rengøring samt mindre vedligehold. 
 
Reklame ved klubhus 
Sponsor skal levere materiale til tryk på reklameskilt ved klubhus i 
størrelsen 100x500 mm. Stubbekøbing Boldklub sørger for tryk af 
reklameskilte samt opsætning på klubhus. 
 
Flag 
Sponsor leverer flag til opsætning på klubbens flagstang. Har  
Stubbekøbing Boldklub ingen ledige flagstænger, forestår klubben 
indkøb og opsætning af ny flagstang til formålet. 



Side 8 Stubbekøbing Boldklub 

Tak for din tid 

Morten Tærsker Jan Andersen  

20 46 08 45 20 22 20 66 

Bjørn Lund Larsen 
20 85 16 06 

Carsten Bylow Benny Larsen 

25 51 09 62 25 18 11 17 

Vi håber, at vi med vores sponsormateriale, har vækket din  
interesse for en evt. sponsor aftale, og vi vil tillade os at  

kontakte dig i en nær fremtid for en snak om de forskellige 
muligheder for at støtte fodbolden i Stubbekøbing og Omegn 

 
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en fra  

sponsorudvalget, såfremt du har spørgsmål,  eller hvis du lige  
skulle have fået en idé, som vi ikke har med i dette materiale.  

 
Vi er altid åbne overfor nytænkning, så du skal endelig ikke holde dig 
tilbage med forslag, eller andre idéer som du måtte sidde inde med. 

 
Med venlig hilsen 

 
Stubbekøbing Boldklub 

Sponsorudvalget 


