
Sponsorudvalg

Hvorfor?

Formålet med sponsorudvalget er at indgå nye- og løbende vedligeholde eksisterende sponsoraftaler som Aalborg Håndbold 
Support måtte have. Som medlem af Sponsorudvalget bliver du et naturligt ansigt for Fanklubben udadtil, idet du kommer til at 
kommunikere med sponsorer på vegne af Fanklubben, og du kommer til at arbejde tæt sammen med Bestyrelsen og de øvrige 
udvalg. 

Som frivillig forening er Aalborg Håndbold Support interesseret i alle typer sponsorarter og samarbejdsaftaler. Dette kan fx være:

• Hovedsponsor for Fanklubben.
• Bus-sponsor (betal en bustur).
• Sponsor af XXX udstyr/rabat i butik eller andet. 

Hvem?

Bestyrelsen har et ønske om, at sponsorudvalget kommer til at bestå af to personer, som i samarbejde koordinerer og kontrollerer 
sponsorområdet i Fanklubben. Udvalget får en fast kontaktperson i Bestyrelsen, men arbejder i øvrigt selvstændigt ud fra ”frihed 
under ansvar”.

Hvordan?

Det forventes at medlemmer af sponsorudvalget kan og vil arbejde på eget initiativ imod fælles opsatte målsætninger. Det er 
endvidere Bestyrelsens ønske, at Sponsorudvalget kan udarbejde et Sponsor Koncept for Aalborg Håndbold Support. Et sådant 
koncept kan indeholde:

• Typer af sponsorarter som Fanklubben tager imod (fx ”pakker” såsom hoved, støtte og partner eller guld, sølv og bronze 
eller hvad Sponsorudvalget !nder bedst). 

• Hvad Fanklubben kan give i retur for et sponsorart (reklame etc.)
• Hvorfor det er en god idé at sponsorere Aalborg Håndbold Support.

Dette skal danne grundlaget for arbejdet med potentielle sponsorer. 
Endeligt har Bestyrelsen et ønske om, at Sponsorudvalget på eget initiativ kan kontakte nye virksomheder med henblik på at blive 
sponsor, at Sponsorudvalget løbende holder kontakten vedlige med eksisterende sponsorer, samt at Sponsorudvalget kan 
repræsentere Fanklubben udadtil i al almindelighed. 

Alle sponsorarter skal godkendes af Bestyrelsen inden endelig indgåelse af hensyn til øvrige interesser og undgå fx interessekon"ikt 
med Aalborg Håndbolds sponsorer.

Al arbejde i og for Aalborg Håndbold Support er frivilligt arbejde, men Fanklubben stiller polo-shirts til rådighed til medlemmer af 
alle udvalg, så de til enhver tid kan repræsentere Fanklubben på bedst mulige vis. 

Kontakt i bestyrelsen:  Anders Eiler (mail@anderseiler.dk)
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