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Til trænere og ledere i HOG 

HOG har sammen med GUI og KIF indgået en ny aftale om et tøjsponsorat med Sportmaster, 
Storcenter Nord med Hummel og Forza som leverandører.  
 
Vi har fået en aftale, som er meget attraktiv for HOG. 
 
Som led i aftalen modtager HOG et promotion beløb, som vi kan anvende til køb af tøj fra 
Hummel og Forza i Sportmaster. Samtidig får vi et kick back bonus for medlemmernes køb i 
Sportmaster.  
 
Jo mere vi handler, jo større tilskud. 
 
Promotion beløbet er af bestyrelsen fordelt mellem de afdelinger, der anvender produkter fra 
Hummel og Forza. Det drejer sig om badminton, dance, håndbold, svømning og fodbold 
afdelingerne. Det er afdelingerne der afgør, hvordan beløbet anvendes. 
 
Med promotion beløb og kick back opnår vi en meget pæn rabat ved at handle i Sportmaster.  
 
Der er indgået en præstationsafhængig aftale, som forudsætter, at vi er loyale i forhold til 
Sportmaster. Noget for noget. Vi er derfor forpligtet til at lægge vores køb af tøj og rekvisitter i 
Sportsmaster for at opnå promotion beløbet og kick backen, og ikke hos konkurrerende 
sportsforretninger, leverandører og andre. 
 
Aftalen indebærer, at vi skal lægge så meget indkøb hos Sportmaster som muligt 
 

• Hvor der kan købes tøj af mærket Hummel eller Forza, skal tøjet købes hos Sportmaster 
• Alle rekvisitter, hvor Sportmaster kan levere, skal handles hos Sportmaster 
• I det omfang det er muligt, skal øvrig handel lægges ved Sportmaster 

 
Ingen giver noget, uden at få noget. 
 
Overholder vi ikke alle denne aftale, risikerer vi at miste et betydeligt sponsorbeløb. Hvem vil 
være ansvarlig for dette? 
 
Gaver kan, efter reglerne i vores sponsorpolitik, accepteres, men skal være af mærket Hummel 
og Forza. De omfattede afdelinger, herunder trænere og ledere, må ikke medvirke aktivt til 
omgåelse af aftalen med Sportmaster. 
 
Der må ikke være HOG logo på tøj med mindre tøjet er Hummel eller Forza og kommer fra 
Sportsmaster. 
 
I bestyrelsen forventer vi, at du som træner og leder i HOG vil være loyale over for denne aftale. 
 
I HOG er vi gerne være kendetegnet ved at være en troværdig samarbejdspartner. 
 
 
Søren Eriksen 
 


