
SPONSOR 2020 
ÅLGÅRD HÅNDBALLKLUBB



2016

• 30 år

• Over 30 lag i ulike serier

• 2 seniorlag, 2. div. og 5. div.

• 350 medlemmer

• Startet supporterklubb

• Over 2,2 mill. i omsetning

• Breddeklubb

• 33 år 

• 45 lag i ulike serier

• 3 seniorlag, 1. div., 2. div., og 5. div.

• 417 medlemmer

• Flere gutter

• Flere ungdom 14–18 år

• Supporterklubb med 500 medlemmer

• 3,4 mill. i omsetning

• Topphåndball og breddehåndball 

• 38 år

• 55 lag i ulike serier

• Elite, 2. div., 4. div.?

• 450–500 medlemmer

• Flere ungdom 

• Flere tilbud for alle grupper  

• Barneidrett

• Fritidsordning 

• Supporterklubb i stadig utvikling

• Topphåndball og breddehåndball 

2020 2025

UTVIKLING
ÅLGÅRD HÅNDBALLKLUBB



• Medlemsskap i ÅHKs offisielle sponsornettverk 

• Regionens råeste håndballarena 

• Årlig Kick Off

• Rett til bruk av ÅHKs samarbeidspartnerlogo

• Logoprofilering/firmaprofil på hjemmesiden

• Sponsorhåndbok

• Nettverksmøter/foredrag 

• Sesongkort 

• Mulighet til å delta på sponsortur 

• Tilgang til trenere/spillere i egen markedføring

• Rett til å få utsendt markedsbudskap i nettverket  

• Tilbud til medlemmer, sponsorer, og samarbeidspartnere 

WHAT’S
IN IT

FOR ME?



PROFILERING
ÅLGÅRD HÅNDBALLKLUBB

Vi er opptatt av å tilpasse avtalene våre etter deres  

behov. Vi har derfor ingen faste pakker. 

Dere bygger selv deres pakker ut fra hva som  

er viktig for dere.

Vi ønsker å gi mer tilbake til våre samarbeidspartnere  

ved å åpne dører som kan gi din bedrift flere 

muligheter.

Ålgård Håndballklubb ønsker å tilby åpen møteplass 

for din forretning ved å gjøre business sammen.  

Her skal vi sammen skape en trygg ramme for alle.

TOPPSKÅRER

Går for toppen. Kan være helt avgjørende i enkelte kamper. 

SKYTTER

Sikter raskt og presist. 

PLAYMAKER

Er offensiv, lagspiller, viktig brikke for laget og spiller andre gode. 

MÅLVAKT

Skal plukke ned baller jevnt og trutt. Her gjelder det å samle mange baller.

FORSVARSMUREN

Viktigste ledd for å  vinne kamper over tid. Flere stødige brikker   

som sammen utgjør et solid  fundament i kampen.



PROFILERING
DRAKT ELITE

Profilering på hjemme-/bortedrakt.

Elitelag og seniorspillere fra 16 år 

og opp spiller i samme drakt. 

Her kan deres bedriftlogo vise  

godt igjen i regionen og rundt  

om i Norge.

Profilering av drakt kan brukes  

som et ledd i merkevarebygging. 



PROFILERING
DRAKT BREDDE

Profilering drakt på bredde

– 30 lag i ulike årsklasser.

Med over 400 medlemmer  

i breddeavdelingen  

i Ålgård Håndballklubb kan  

deres bedriftslogo vise godt  

igjen i regionen.

 



PROFILERING
OVERTREKK

God profilering på bekledning.  

Spillere, trenere, oppmenn, 

supportere og medlemmer  

bruker overtrekk til trening,  

kamp og turneringer.

Overtrekk er lik fra Mini 6 til Elite.



PROFILERING
SPILLEFLATE/ARENAREKLAME

Gode muligheter for arenareklame i regionens råeste  

håndballarena. Ålgård Håndball har de siste årene hatt  

gode besøkstall, og har en av regionens mest besøkte  

haller. Ålgård er kjent for gode håndballarrangement  

under sine kamper, og får svært gode tilbakemeldinger  

fra våre håndballvenner.

Vi setter sammen en profilering som passer din bedrift.

Spillerflate x 2 Spillersponsor

Pressevegg  Skiltreklame

Garderober  Caféområde

Digital reklame Kampsponsor



PROFILERING
SPILLERSPONSOR

Her kan deres bedrift vise godt igjen  

i arenaen sammen med en av spillerne  

i dametroppen.

Banner med bilde, navn på spiller, og din 

bedriftslogo.

Banner måler 100x400 cm. 



VELKOMMEN 
MED PÅ LAGET


