
HOGHinnerup
PARTNERKONCEPT

 - i samspil med byen



I 2019 kan HOG Hinnerup fejre 110-års jubilæum. 
I alle 110 år har det primære mål for HOG været at skabe gode 
rammer for idræt i lokalsamfundet. Gennem tiden har HOG som 
idrætsforening vokset sig større og større. 

Inden for den seneste tid er to nye idrætsgrene blevet implementeret i 
HOG’s tilbud – futsal og floorball, og seneste medlemsoptælling i 
HOG i slutningen af 2018 viser en stigning på cirka 300 medlemmer. 
Dette tegner et billede af, at HOG er en idrætsforening i vækst.
Vores 3060 medlemmer er delt ud på 13 afdelinger, som danner 
rammen om det sportslige miljø i foreningen, hvor frivillighed, socialt 
samvær, konkurrence og bredde udgør fundamentet i HOG. 

Vi er en initiativrig idrætsforening, der hvert år arrangerer begivenhe-
der som fodboldskoler, badminton lejr, aqua svømmelejr, tennis 
sommerlejr, håndboldskole, Hinnerup Cup, Hinnerup Messe, 
Oktoberfest m.m. Det er arrangementer, som tiltrækker folk fra nær 
og fjern, og for dig som sponsor betyder det, at der rig mulighed for 
at blive eksponeret for mange mennesker i både sportslige og socia-
le sammenhænge.

Vi tilbyder eksponering på flere forskellige platforme blandt andet 
reklameskilte, reklameplads på spillertøj, logo på vores hjemme-
side og præsentation på Facebook.  

Det er vores klare ambition at være en aktiv og engageret medspiller i 
byens miljø og facilitere fællesskaber i lokalområdet. Vi ønsker at 
inkludere byens firmaer og butikker i vores forening, således at vi 
sammen kan styrke fællesskab og idræt i området. 

Aikido    Badminton    Cykling    Dance    Fitness    Floorball    Fodbold
Futsal     Håndbold     Spinning     Senioridræt     Svømning     Tennis 
Fodboldskoler    Badmintonlejr    Aqua-svømmelejr    Håndboldskole 
Tennis sommerlejr    Hinnerup Cup    Hinnerup Messe    Oktoberfest

EN IDRÆTSFORENING I VÆKSTEN IDRÆTSFORENING I VÆKST
13  Afdelinger Mange Arrangementer 3060 Medlemmer



Kr. 30.000,-

GULDPARTNER
Reklameskilte i RIC hal 1 og 2, i HH-Hallen, på kunstgræsbanen Vibe Arena 
og E.Trasborg Park

Logo på klubbens hjemmeside med link til firmaets hjemmeside

Firmaet bliver præsenteret via HOG Hinnerups Facebook-portaler

Reklameplads på et sæt spillertøj til enten fodbold, håndbold eller badminton

Reklameplads på klubdragter i HOG Hinnerup

Mulighed for at deltage i OKTOBERFESTEN med 6 personer

Medlem af HOG Hinnerup Sponsorklub - Klub 100

HOVEDSPONSOR

Kr. 50.000,-

Reklameskilte i RIC hal 1 og 2, i HH-Hallen, på kunstgræsbanen Vibe Arena 
og E.Trasborg Park

Logo på klubbens hjemmeside med link til firmaets hjemmeside

Firmaet bliver præsenteret via HOG Hinnerups Facebook-portaler

Reklameplads på klubdragter i HOG Hinnerup

Reklameplads på spillertøj i sportsgrenene fodbold, håndbold og badminton

Mulighed for at deltage i OKTOBERFESTEN med 10 personer

Medlem af HOG Hinnerup Sponsorklub - Klub 100

Excl. moms

Excl. moms



Kr. 2.000,- 

HOGHinnerup   KLUB 100

BRONZEPARTNERSØLVPARTNER
Reklameskilte i RIC hal 1 og 2, i 
HH hallen, på kunstgræsbanen 
Vibe Arena og på E. Trasborg 
Park

Logo på klubbens hjemmeside 
med link til firmaets hjemmeside

Reklameplads på et sæt 
spillertøj til enten fodbold, 
håndbold eller badminton

Mulighed for at deltage i 
OKTOBERFESTEN med 4 
personer

Firmaet bliver præsenteret via 
HOG Hinnerups Facebook- 
portaler
Reklameplads på klubdragter i 
HOG Hinnerup
Medlem af HOG Hinnerups 
sponsorklub - klub 100

Reklameskilte i RIC hal 1 og 2 og 
i HH hallen

Logo på klubbens hjemmeside 
med link til firmaets hjemmeside

Firmaet bliver præsenteret via 
HOG Hinnerups 
Facebook-portaler

Reklameplads på klubdragter i 
HOG Hinnerup

Mulighed for at deltage i 
OKTOBERFESTEN med 
2 personer

Medlem af HOG Hinnerups 
sponsorklub - klub 100

Kr. 20.000,-
Excl. moms

Kr. 10.000,-
Excl. moms

Medlemskab af HOG Hinnerup - Klub 100 giver mulighed for deltagelse i de 
arrangementer, som klubben afholder, enten som “gratis arrangementer” eller 
med delvis betaling - alt efter arrangementets art. 

Logo på klubbens hjemmeside med link til firmaets hjemmeside

Firmaet bliver præsenteret via HOG Hinnerups Facebook-portaler

Excl. moms



REKLAMEPLADS PÅ REKLAMESKILTE
Mulighed for at blive eksponeret på reklameskilte i haller, på stadion og kunstgræsbanen Pris excl. moms

Pris excl. moms

Hal reklameskilt i RIC hal 1, hal 2 eller HH-hallen - 1 x 2 meter              Kr. 3500,-

Kr. 3000,-

Kr. 4000,-

Kr. 3500,-

Kr. 3000,-

Kr. 4000,-

Reklameskilt - 4 meter på fodboldstadion - E. Trasborg Park                  

Reklameskilt - 6 meter på fodboldstadion – E. Trasborg Park                 

Reklameskilt - 2 x 1 meter i tribune på E. Trasborg Park                          

Reklameskilt – 4 meter på kunstgræsbanen – Vibe Arena                       

Reklameskilt – 6 meter på kunstgræsbanen – Vibe Arena                       

Alle skilteaftaler aftales for minimum 3 år ad gangen – gerne flerårige aftaler
HOG Sponsor betaler alle udgifter ved fremstilling af skilte, betinget af en aftale på minimum 3 år. 

HINNERUPMESSEN
HOG Hinnerup arrangerer messe i september måned i Rønbæk Idrætscenter mellem kl. 10-16

Kr. 1800,-
Excl. Moms

Hinnerup Messen besøges af omkring 2500 gæster

Der er mellem 60-70 stande på messen

Direkte kontakt med evt. kunder 

Mulighed for løbende markedsføring via www.hinnerupmessen.dk 

Reklameskilt – 4 meter på kunstgræsbanen – Vibe Arena                       

Messestande i forskellige størrelser – 600 kr. pr. m. – f.eks. 3x3 m 

FODBOLD
Reklameplads på spillertøj til fodboldhold

Spillersæt til seniorherrer, seniordamer og oldboys – 14 sæt               Kr. 10.000,-

Kr. 8.000,-Spillersæt til ungdomshold – 14 sæt                                                            

Kr. 6.500,-Spillersæt til ungdomshold – 12 sæt                                                            

Kr. 4.500,-Spillersæt til ungdomshold – 8 sæt                                                            

Kr. 2.500,-Spillersæt til børnehold – 5 sæt                                                                    



PARTNERSKAB MED HOG

HOG Hinnerup har samlet al sponsorvirksomhed i én afdeling – sponsorafdelin-
gen. Klubben har valgt denne model, så ikke alle sportslige afdelinger kontakter sponsorer en 
efter en. Sponsorer må naturligvis gerne støtte en afdeling med nyt spilletøj og spilledragter 
m.v., men aftalen bør altid aftales via sponsorudvalget. 
HOG Sponsor håber, vi med det nye sponsorkoncept kan gøre det endnu mere attraktivt 
at støtte klubbens arbejde med børn, unge og voksne. HOG Hinnerups medlemstal for 
2018 i klubbens 13 afdelinger er optalt til 3060 medlemmer. 
HOG Sponsor håber også, at sponsorer og samarbejdspartnere vil gøre brug af de tilbud, som 
klubben kommer med i relation til deltagelse i arrangementer og events. 
Kontaktperson til HOG Sponsorafdeling er: 

Magnus Nielsen 
Mobil – 21 74 75 52

Mail – MNI@hog-hinnerup.dk 

BADMINTON
Reklameplads på spillertøj til badmintonhold

HÅNDBOLD
Reklameplads på spillertøj til håndboldhold

Spillersæt til seniorherrer og seniordamer - 12 sæt

Spillersæt ungdomshold - 12 sæt

Spillersæt børnehold - 10 sæt

Kr. 8.000,-

Kr. 6.000,-

Kr. 5.000,-

Spillersæt til seniorspillere – pr. sæt – 10 sæt (2 trøjer pr. m/k) Kr. 9.000,-

Kr. 3.500,-Spillersæt til ungdomshold – pr. sæt – 6 sæt

Generelt om indkøb af spillertøj til alle afdelinger
Ved sponsorater af spillertøj afholder HOG Hinnerup alle udgifter ved indkøb og trykning 

af tøjet med klublogo, numre og firmareklamer













Hinnerup og Omegns Gymnastikforening
Ådalsvej 94 

8382 Hinnerup 
www.hog-hinnerup.dk

HOG Hinnerup


