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Sponsorudvalg. 
 

Sponsorudvalget refererer direkte til bestyrelsen. 

Koordinatoren sikrer at sponsorerne alene modtager besøg/henvendelse 

af ét medlem af udvalget, idet der til hver enkelt sponsor er tilknyttet en 

person. Nye sponsoremner besøges når koordinatoren har givet ”grønt 

lys”. 

Koordinatoren indkalder sponsorudvalget til møder efter behov. 

Der udarbejdes efter hvert sponsorudvalgsmøde et referat af mødet, 

hvoraf bl.a. fremgår hvilke virksomheder sponsorudvalget har besøgt, 

hvilke sponsorater der er tegnet samt hvilke nye sponsoremner der 

påtænkes besøgt. Det fremgår endvidere hvem der er kontaktpersonen 

ud for hver enkelt sponsor/-emne. 

Sponsorudvalgets medlemmer: 

Koordinator Poul Erik Jensen 20328060 

Medlem Gert Jensen 87864008 - 24525587 

Medlem Kent Nielsen 86403312 - 25723312 

Medlem Inge Råby Pedersen 86410008 - 21498086 

Medlem Bent Raun 52885228 

Medlem Junge Pedersen 41108180 

Sekretær Leif Råby Pedersen 86410008 - 60235282 
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Sponsorudvalgets opgaver: 

• Fastholdelse/tegning af nuværende sponsorater samt servicering af 

disse. 

• Opsøgning/tegning af nye sponsoremner samt servicering af disse. 

• Udarbejdelse af aftalegrundlaget med sponsorerne. 

• Arrangering af mindst ét årligt sponsorarrangement i 

september/oktober måned for afdelingens sponsorer. 

• Uddeling af 2 spise-/indgangsbilletter til hver af Randers FC’s 

hjemmekampe i superligaen (enkelte kampe råder afdelingen over 

flere spisebilletter).  

• Ansvarlig for udarbejdelse af kampprogrammet til 1. holdets 

hjemmekampe.  

• Ansvarlig for at sponsorerne får den modydelse de har krav på i 

henhold til aftalegrundlaget.  

Der er p.t. følgende muligheder for tegning af sponsorater for Vorup FB 

Damefodbold: 

Kampprogram  ¼, ½, ¾ eller hel side 

Kamptrøje Logo på forsiden 

Træningsdragter Logo på for- og bagsiden 

Rejsedragter Logo på for- og bagsiden 

Flag Ophængt på Ulvehøj 

Storskærm Logo rundering under kamp/træning 

Reklameskilte Ophængt omkring banen Ulvehøj 

Kampbolde I forbindelse med 1. holdets kampe 

Højttalerreklame I forbindelse med 1.holdets kampe 
Bannere Ophængt på betonvæg Ulvehøj 

Toblerone skilte Opstilles ifm. 1. holdets kampe 

Præmier til kampprogram Diverse præmier m/højttalerreklame 

Diverse tilskud eller lignende Træningsophold, kørsel o.m.a. 



Sponsorudvalget Side 3 
 

Der kan herudover tænkes andre måder hvorpå enkeltpersoner, 

virksomheder m.fl. kan støtte afdelingen, f.eks. via sponsering af præmier 

til diverse konkurrencer, diverse tilskud til diverse foredrag o.s.v. 

Hvad kan du hjælpe med? 

• Sponsorudvalget har behov for at flere frivillige indgår i 

sponsorarbejdet og meget gerne som medlem af udvalget. 

• Sponsorudvalget afholder ca. 6 møder om året (primært i 

december, januar, februar og marts måned). Møderne har en 

varighed af ca. 2-3 timers varighed og afholdes på hverdagsaftener. 

• Hvis du (træner, leder, spiller, forældre eller andre) bliver bekendt 

med sponsoremner som kunne være interesserede i at støtte vores 

afdeling, vil vi meget gerne du kontakter ét af sponsorudvalgets 

medlemmer herom. 

• Kender du til personer som kunne tænkes at ville prøve at deltage i 

frivilligt arbejde indenfor sponsorering bedes du også kontakte os 

 


