RETNINGSLINJER for
SPONSORATER, TØJ m.m. i
ROSKILDE HÅNDBOLD !
Version 1. Udarbejdet august 2018.

Indkøb af spillesæt og træningstrøjer/ overdele, bukser m.m. :
Roskilde Håndbold bliver sponseret af Hummel, det betyder, at ALT spilletøj og træningstøj,
som spillerne bruger, SKAL være Hummel OG SKAL købes gennem Roskilde Håndbold – Anne
Munk er ansvarlig for indkøb af tøj.
Vi ved godt, at I måske kan finde tøjet billigere andre steder, MEN det er led i et sponsorat,
hvor vi får andre goder.
SPILLERNE stiller ALTID op i Hummeltøj ved kampe – og med hvid bluse ( eller true blue ) og
true blue shorts.
MÅLVOGTERNE : Vælger mellem kort- og langærmet, samt hvilken slags bukser. T-shits :
farve Petroleumsgrå. Bukser : sorte.
TRÆNERNE stiller op til kampe i Hummeltøj – og med Roskilde Håndboldlogo.
Design/ kollektion : Roskilde Håndbold spiller i sæsonen 2018/19 i Authentic Charge.
Drenge og herrer spiller i hvide bluser med blå ærmer, samt true blue shorts
Piger og damer spiller i hvide bluser med hvide ærmer, samt true blue shorts
Overdel : Spillerne kan vælge mellem overdel med hel lynlås ( zip ), ½ zip eller hoodie (
hættetrøje ). ALT i TRUE BLUE. OGSÅ til dame 1 og herre 1.
Bukser : Bukserne er i sort.
SPILLETØJ – bluser og shorts, samt målmandstøj afleveres efter sæsonen til Roskilde
Håndbold til videre brug OG er UDEN spillernes navne.
OVERDELE – er personlige og beholdes efter sæsonen – der må gerne komme spillernavne
på ryggen.
MANUAL til TRYK :
HVIDE og BLÅ SPILLETRØJER :
Foran : Roskilde Håndbold-logo til venstre ( hjertesiden ) og lille nummer til højre
Bagpå : STORT nummer på ryggen
På hvide bluser blåt tryk – blå trøjer hvidt tryk
SHORTS :
Små hvide numre på højre bukseben. ( for at kunne se forskel ! )
Evt. hvidt logo.

OVERDEL træningstrøje :
Hvidt logo foran på venstre side ( hjertesiden )
Hvis personligt navn placeres det på ryggen – af hensyn til hætten på hoodie for neden.
WEBSHOP :
Forældre og spillere er MEGET velkomne til at købe spillesæt og træningstøj gennem
Roskilde Håndbolds webshop, og på den måde støtte både vores sponsor OG Roskilde
Håndbold.
MEN hvis der er indkøbt spilletøj MED sponsor til holdet, kan den enkelte spiller IKKE spille i
sit eget spillesæt !
SPONSORATER :
Holdene må meget gerne finde sponsorer til at dække indkøb af spilletøj, træningssæt m.m.
efter nedenstående takster :
Der må gerne findes flere sponsorer til at dække indkøbet, dog skal der for hver sponsor
betales for tryk.
Der må også gerne finde en form for egenbetaling sted. Kan man ikke finde nok sponsorer,
kan man godt tage eks. 100 el. 200 kr pr spiller.
I ungdomstrupper med flere hold, skal der findes sponsorer til hele truppen, ikke kun 1
hold.
Der kan IKKE sponseres t-shirts, dunke osv til trupperne UDEN godkendelse. Sponsering af
andet end spilletøj og overdel SKAL godkendes af bestyrelsen ( kontakt sponsoransvarlige
eller sportslig ansvarlige ).
TAKSTER :
Trup :
U 10

U 12

Produkt – ALT med Roskilde Hå - LOGO
Spillesæt – t-shirt + shorts til 9 spillere
Nr på bluser og shorts
Sæt med true blue udebanetrøjer til 9
spillere – numre på bluser
Overdel – vælg hel zip, ½ zip el hoodie i
true blue 9 spillere + 2 trænere
Personligt navn ok på ryg, men betales
ekstra – eller spilleren betaler selv
Spillesæt – t-shirt + shorts til 12 spillere
Nr på bluser og shorts
Sæt med true blue udebanetrøjer til 12
spillere – nr på bluse
Overdel – vælg hel zip, ½ zip el hoodie i
true blue til 12 spillere + 2 trænere
Personligt navn ok på ryg, men betales
ekstra – eller spilleren betaler selv

Pris for sponsorat :
5.000 kr + moms + tryk
2.000 kr + moms + tryk
5.000 kr + moms + tryk

6.000 kr + moms + tryk
2.500 kr + moms + tryk
6.500 kr + moms + tryk

U 14
U 16
U 18

Spillesæt – t-shirt + shorts til 12 spillere
nr. på bluse + shorts
Sæt med true blue udebanetrøjer – nr
på bluse
Overdel – vælg hel zip, ½ zip el hoodie i
true blue
Personligt navn ok på ryg, men betales
ekstra – eller spilleren betaler selv

7.500 kr + moms + tryk
2.500 kr + moms + tryk
6.500 kr + moms + tryk

OVERSKYDENDE PENGE : Skulle der være penge tilbage, når tøjet er indkøbt og trykt, går
det resterende beløb til klubben. Klubben bruger virkelig mange penge pr. trup til halleje,
stævner, turnering m.m.
SENIOR.
Samme takst som U 14, U 16 og U 18. DOG kan der IKKE tegnes sponsor for 1. og 2. division,
det gør klubben.
SPONSORERNE får :
Følgende er med i sponsoratet:
Reklame/ tryk på trøjerne.
Logo på tavle i hallen
Logo på hjemmeside
Modtager partner mails med div. tilbud om netværksaktiviteter og events
2 årskort til Roskilde Håndbolds divisionskampe
- 1 plads ved VIP arrangement til kampe, når disse afholdes (der afholdes efter behov og altså ikke
til hver hjemmekamp)

Ved sponsorater over 5.000 kr inviteres sponsor med til sponsorarrangementer.
ARBEJDSGANG ( punkt 5 skal lige opdateres, ja, hele dette punkt skal lige vendes endnu en
gang ! ) :
1. Inden en sponsor kontaktes, aftales med Thomas Kagan, som også udleverer
sponsorkontrakt til udfyldelse og underskrift.
2. Underskrevet sponsoraftale afleveres til Jette Viby.
3. Der indkøbes IKKE tøj, før sponsorerne har betalt. Tøj bestilles hos Anne Munk –
prøvning af tøj aftales med Lisbeth Klarskov, der har prøvetøj.
4. Der afleveres kliché eller logo til Anne Munk
5. Til hvem og hvordan informeres det ud, at vi har fået ny sponsor ?
6. Sponsor eller sponsorer indføres i regneark over Roskilde Håndbolds sponsorer, så
ALLE får mail.
7. Ved jul og slut sæson sender truppen en hilsen med foto af holdet med sponsortøj
til sponsor(er)
Udarbejdet august af Anne Munk, Thomas Kagan, Rasmus Svane, Henrik Andersen
og Lisbeth Klarskov. Sendt til bestyrelsen og godkendt.

