
HoldSponsor - Ungdom  
 
 
§ 1 Parter: 
Denne aftale er indgået mellem (partneren): 
Virksomhed: ___________________________________  
Adresse: ______________________________________  
Kontaktperson: ________________________________  
Tlf. (kontaktperson): ____________________________  
Email: ________________________________________  
Website: ______________________________________  
 

Og (klubben): 
Tuse IF Fodbold, CVR: 34 03 56 95 
Møllestensparken 55, Tuse, 4300 Holbæk 
Kontaktperson:  
Tlf. (kontaktperson): 
________________________________________ 
www.tusefodbold.dk  

§ 2 Formål og indmeldelse: 
Formålet er at profilere sponsoren gennem synlighed på årgang __________________________________ tøj og 
herigennem støtte årgangen sportsligt og økonomisk.  
 
§ 3 Sponsorens forpligtelser: 
Sponsoren forpligter sig gennem sit sponsorat til at betale det beløb, der er sat kryds ud for under § 4. Faktura 
fremsendes direkte fra Intersport i Holbæk. Betalingsfrist er netto 14 dage. Beløbene er ekskl. moms og inkl. en-
farvet (hvidt) tryk.  
 
Prisen forudsætter at sponsor leverer en trykklar fil i PDF eller andet format. Evt. merpris til flerfarvet tryk, 
rentegning af logo mv. faktureres særskilt til sponsoren. 
 
§ 4 Klubbens forpligtelser: 
Klubben stiller reklameplads til rådighed på tøj for årgangen nævnt i § 2, samt andre ydelser som afkrydset:  
 

 11+3 (11 mands) 
Pris 5.520 kr. eks. moms 

  8+4 (8 mands) 
Pris 4.480 kr. eks. moms 

  5+3 (5 mands) 
Pris 3.000 kr. eks. moms 

• Hummel Authentic Charge kampsæt til 14/12/8 spillere. Røde spilletrøjer, sorte shorts og sorte strømper. 

• Tryk kampsæt: Sponsorlogo på maven, Tuse logo på venstre bryst, nummer på ryg og Intersport logo i nakken. 
Tuse logo på venstre ben af shorts. 

• Tøjet leveres i en Hummel sportstaske 

 
 

Tøjet bestilles i størrelse: 
 

 
Udover ovenstående materiale til årgangen giver dit sponsorat også synlighed i lokalområdet. Det bemærkes 
især af forældre og bedsteforældre til vores over 300 aktive drenge og piger.  
Tøjet er Tuse IF Fodbolds ejendom, og går så vidt mulig i ”arv”, hvis det rent størrelsesmæssigt ikke længere 
passer den sponserede årgang. 
  
 

Tuse IF Fodbold siger: Tusind tak for hjælpen! Uden sponsorer - ingen ungdomsfodbold! 
 

 
§ 5 Underskrifter: 

_____________________ d. ___________________ 
Sted                                  dato 

 
___________________________________________ 

Sponsor 

_____________________ d. ___________________ 
Sted                                 dato 

 
___________________________________________ 

Klubben/kontaktperson 
 

http://www.tusefodbold.dk/

