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In hac habitasse platea dictumst. 

(varenr. XXXX) Kr. 000,00 

C 

 

SENIOR 
PlayersponsorAT i DANMARKSSERIEN 

Tryk på T-shirt 
Bryst/mave 

Max. 28x28 cm 
Pr. kamptrøje 
Pris 4.000,- 

3 trøjer 10.000,- 
 

Tryk på shorts 
Shorts lille tryk 
Max. 10x10 cm 

Pr. shorts 
Pris 500,- 

3 shorts 1.250,- 
 

Tryk på ryg 
Ryg under tal 

Max. 30x30 cm 
Pr. kamptrøje 

Pris 750,- 
3 trøjer 1.750,- 

 

LOGO 

LOGO 

10 
LOGO 

Bemærk: 
Alle priser er inkl. tryk! 

Ved køb af et playersponsorat 
bliver din virksomhed også 

eksponeret i kampprogram og på 
Facebook events til kampene! 

A1 

A2 

A5 

Bemærk: 
Klubben er 

momsfritaget 

Køb dit personlige nummer! 20 stk. til salg 

A3 

A4 

A6 
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Nulla facilisi. 
Mauris laoreet aliquet mi. 

B. Nulla quis sem. 

B 

D C 

(varenr. XXXX) Kr. 000,00 

A 

B 

C 

 
SENIOR 

Serie 3 Herrer 

Tryk på T-shirt 
Bryst/mave 

Max. 28x28 cm 
Pr. kamptrøje 
Pris 1.500,- 

3 trøjer 4.000,- 
 

Tryk på shorts 
Shorts lille tryk 
Max. 10x10 cm 

Pr. shorts 
Pris 250,- 

3 shorts 550,- 
 

Tryk på ryg 
Ryg under tal 

Max. 30x30 cm 
Pr. kamptrøje 

Pris 350,- 
3 trøjer 800,- 

 

LOGO 

LOGO 

LOGO 

Bemærk: Alle priser er inkl. tryk. 

B1 

B3 

B5 

Bemærk: 
Klubben er 

momsfritaget 

10 

B2 

B4 

B6 
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C. Praesent ante. 

(varenr. XXXX) Kr. 000,00 

C 

 
Børnehold 

3 mands 

Tryk på T-shirt 
5 kamptrøjer 

Reklameplads 
Bryst/mave 

 
Pris 1.650,- 

 

LOGO 

LOGO 

C1 

Tryk på T-shirt 
10 kamptrøjer 
Reklameplads 
Bryst/mave 

 
Pris 2.800,- 

 C2 

Tryk på T-shirt 
25 kamptrøjer 
Reklameplads 
Bryst/mave 

 
Pris 6.250,- 

 

Tryk på T-shirt 
20 kamptrøjer 
Reklameplads 
Bryst/mave 

 
Pris 5.100,- 

 

C3 C4 
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LOGO 

 
Børne & ungdom 

Kampsæt = Trøjer, shorts & Strømper 

5 MANDS 
Tryk på bryst/mave 

 Max. 28x28cm 
8 x komplet kampsæt 

 
Pris 5.000,- 

 

LOGO LOGO 

D1 

8 MANDS (ungdom) 
Tryk på bryst/mave 

Max. 28x28cm 
11 x komplet kampsæt 

 
Pris 6.500,- 

 
D2 

D3 D4

11 MANDS 
Tryk på bryst/mave 

Max. 28x28cm 
14 x komplet kampsæt 

 
Pris 8.750,- 

 

8 MANDS (senior) 
Tryk på bryst/mave 

Max. 28x28 cm 
11 x komplet kampsæt 

 
Pris 7.100,- 

 

Trykpriser 
 

Priserne kan variere ved 
flere farver på 
reklametryk. 

 
 

Bemærk: Alle priser er inkl. tryk.  
 

Bemærk: 
Klubben er 

momsfritaget 

LOGO 
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Vestibulum quam. 
Curabitur vel ligula. 

Integer in magna tincidunt leo 
viverra pharetra. Nam sed 

turpis. Quisque fringilla. Donec 
egestas risus ac urna. Nulla 

facilisi. In hac habitasse platea 
dictumst. Donec nisl odio, 
vulputate vel, venenatis in, 

fermentum et, purus. Sed diam 
nulla, lacinia vel, fermentum eu, 

iaculis non, massa. Mauris 
sapien dolor, eleifend et, feugiat 
sed, fringilla eu, lectus. Cras et 

sem. Aliquam blandit. 
Suspendisse quis massa. 

Suspendisse congue.  

 

Phasellus arcu justo, 
consectetuer vel, suscipit vitae, 

vestibulum vitae, nisi. Nulla 
quis sem. Donec sem. Donec 
tempor. Sed sem. Vestibulum 
ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere 

cubilia Curae; Vestibulum 

Banner ved bane 1 
plads på forreste række 

 

 

Banner reklame – måler 80x240 
 

Banner ud mod stien - bane 1 – 1år – 4.000,- 
 

Banner ud mod stien - Bane 1 - 2 år - 7.000,- 
 

Banner bag mål – bane 1 – 1 år - 3.000,- 
 

Banner bag mål – bane 1 – 2 år – 5.000,- 
 

Bemærkninger: 
Lystrup Fodbold køber reklame banneret og hænger det op ved opvisningsbanen. 

Banneret tages ned i vinter månederne for beskyttelse. 
I kan som sponsor til enhver tid låne banneret, hvis I ønsker dette. 

 
 

 

E1 

E2 

E3 

E4 
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LOGO 

DAGENS 
KAMPE 

Oversigtskort 

LOGO 

NYHEDER 
 

NÆSTE  
KAMP 

LOGO 

TILBUD! 
Køb alle 3 for 

5.000,- 

reklameplads 
Et alternativt valg – Gælder 1 år 

INFOSKÆRM 
Logo/video på klubbens 

infoskærm, hvor bl.a. 
dagens kampe fremgår. 

 

Pris 2.000,- 
 

WEB BANNERE 
Reklame på hjemmesiden. 

Se mere på 
www.lystrupfodbold.dk 

 

Pris 2.000,- 
 

SPONSORVÆG 
Logo på vores helt nye 

sponsorvæg i klubhuset! 
 

Pris 2.000,- 
 

F2 

F1 

F3 

Bemærk: 
Klubben er 

momsfritaget 

F4 
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FODBOLDSKOLEN 2018 
170 REKLAMER I BYEN! 

 

VELKOMMEN 
Fodboldskolen foregår på sædvanlig vis på Lystrup IF’s baner ved Indelukket 20. Fodboldskolen har i 
flere år været en gigantisk succes, og er et af sommerens helt store trækplastre blandt områdets børn og 
unge. 
Ca. 170 børn samt 30 voksne deltager hvert år i 5 begivenhedsrige dage. 
Med vægt på de sociale samt udviklingsmæssige færdigheder, i fodboldmæssig forstand, står vore 
trofaste trænere i en hel uge klar til at give ungerne en på opleveren. 
 
Klubben der har en af det Nordlige Aarhus største ungdomsafdelinger og er placeret i et særdeles 
attraktivt og købedygtigt område med mange børnefamilier. 
Som sponsor ved dette arrangement yder du en uvurderlig støtte til arbejdet med børn og unge. Vi 
arbejder i dagligdagen med at udvikle børnenes sociale kompetencer således at de kan blive gode 
fremtidige samfundsborgere i lokalsamfundet. Stemningen omkring fodboldskolen er præget af stor 
glæde og positive tanker. Sponsorerne opnår en utrolig goodwill i lokalområdet.  
 

En stor tak til www.vildmedfoto.dk for de flotte billeder - Gi’ et bidrag på hjemmesiden! 
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FODBOLDSKOLEN 2018 
hovedsponsor 

GULDPAKKE 
 

PRIS: 30.000,- 
 

Stor mave/bryst reklame på alle deltagernes T-shirt. 

Bannerreklame på camp området ved klubhuset.  

Banneret hænges efterfølgende op ved Bane 1 – og hænger der i 1år. 

Reklame på sponsorvæg i klubhuset – Firmalogo på invitation og Facebook 

- Reklame på www.lystrupfodbold.dk 

Indbydelse til sponsorarrangement i løbet af uge 27.

Indbydelse til sponsorarrangement i løbet af efteråret. 

Bemærk: 

Klubben er 

momsfritaget 

G1 
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FODBOLDSKOLEN 2018 
SØlvsponsor 

SØLVPAKKE 
 

PRIS: 20.000,- 
 

Logo påtrykt shorts på alle deltagere (max. 10x10cm) 

Firmalogo på sponsorvæg 

Firmalogo på www.lystrupfodbold.dk  

Mulighed for opstilling af bandereklame på fodboldskolens område. 

Indbydelse til sponsorarrangement i løbet af ugen.

Indbydelse til sponsorarrangement i løbet af efteråret. 

 
 

G2 
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FODBOLDSKOLEN 2018 
bronzesponsor 

BRONZEPAKKE 
 

PRIS: 10.000,- 
 

Logo påtrykt på bryst/mave på træner/leder (max. 28x28cm) 

Firmalogo på sponsorvæg 

Firmalogo på www.lystrupfodbold.dk 

Mulighed for opstilling af bandereklame på fodboldskolens område. 

Indbydelse til sponsorarrangement i løbet af ugen.

Indbydelse til sponsorarrangement i løbet af efteråret. 

 
 

G3 
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Lystrup IF – Fodbold afholder i løbet af året en række events,  

hvor I som sponsor nu kan blive en stor del af begivenhederne. 

EVENT SPONSOR 2018 
 Vær’ en del af lokalsamfundet 

                      SANKT HANS 2018 

Vær med når byen mødes til den årlige Sankt Hans 

fest ved klubhuset, som sponsor får I: 

Logo på invitation, hjemmeside og Facebook 

1 x banner ved arrangementet  

10.000,- H1 

FYRVÆRKERI 2018 

Lystrup Fodbold sælger hvert år fyrværkeri ved 

Lystrup Idrætscenter, som sponsor får I: Logo på 

reklame som udsendes til alle medlemmer, 

hjemmeside og Facebook, samt 20% på årets 

fyrværkeri til 10 udvalgte personer i virksomheden. 

1 x banner (80x240) på hegnet under selve salget  

fra d. 27-31/12. 

                                 20.000,-  

H2 

Bemærk: 
Klubben er 

momsfritage
t 
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Lystrup Futsal 
 Højeste niveau i danmark 

Lystrup Futsal er eneste klub i Aarhus med liga-status, og er et sammensat hold af 
lokale spillere fra Lystrup IF tilsat udvalgte spillere fra forskellige klubber i 

Aarhus og Østjylland. Lystrup Futsal spiller sine  
hjemmekampe i Lystrup Idrætscenter. Der er typisk 80-100 tilskuere til 

hjemmekampene. Sæsonen ruller fra midten af november til marts. 

Som sponsor hos Lystrup Futsal får du eksponering:  

Lokalt 

på kampplakater som hænger rundt i byen inden hver kamp 

i kampprogrammet og i højtaleren til alle hjemmekampe 

Nationalt 

tryk på 1 trøje som vi bærer med dit logo når vi spiller i DBU Futsal Liga i Danmark 

Online 

på vores hjemmeside med over 1.000 besøgende pr. måned 

på vores Facebook-side med over 500 følgere 

I din virksomhed 

med et sponsordiplom med holdbillede til at hænge op 

FUTSALPAKKEN 
 

1 stk. Playersponsorat + 
ovenstående eksponering 

1 x Banner ved 
hjemmekampe 

(80X240) 
 

Pris 3.000,- 
 

I 1 
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Sponsor 
 retningslinjer 

• Ingen sponsorer kontaktes uden sponsorudvalget er informeret og har 

godkendt det. 

 

• Alle sponsoraftaler skal godkendes af sponsorudvalget og der skal laves 

en skriftlig aftale på en af sponsorudvalgets kontraktskabeloner. 

 

• Fakturering sker via Lystrup IF – Fodbolds bogholderi. 

 

• Alle sponsorindtægter indsættes på Lystrup Fodbolds konti. 

 

• Alle priser i kataloget skal følges og der kan ikke gives rabatter ud over 

de som allerede er i kataloget.  

 

• Disse regler er til for at sikre vores sponsorer oplever Lystrup Fodbold 

som en seriøs samarbejdspartner. 

 

Ved særlige ønsker kontakt sponsorudvalget på sponsor@lystrupfodbold.dk 

 

Vi glæder os til at samarbejde med jer. 

Mvh. Sponsorudvalget – Lystrup IF - Fodbold 
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SPONSORAFTALE 

Lystrup IF - Fodbold 
§ 1 Parter  

Denne sponsoraftale er indgået mellem:  

Navn: Lystrup IF - Fodbold 

Adresse: Indelukket 20, 8520 Lystrup 

CVR-/SE-nr.: 52479428 

Kontaktperson: Kenneth Thomsen          Mail: sponsor@lystrupfodbold.dk       Tlf.: 60 11 66 99  

& 

 
Firma/Navn:  

Adresse:  

CVR-/SE-nr.:  

Kontaktperson:                                        Mail:                                                      Tlf.:



 

 

            §2  Formål  

Formålet med denne sponsoraftale er at gøre sponsor til en del af klubbens sponsorteam.  

Sponsoren bliver via en række modydelser fra klubben , jf. §5, eksponeret i forbindelse med klubbens 
aktiviteter.  

2. §3  Aftaleperiode  

Aftalen træder i kraft den _______________og løber indtil den__________________. 

3. §4  Genforhandling  

Aftalen kan genforhandles. Hvis parterne ved aftaleperiodens udløb ønsker at fortsætte samarbejdet, 
skal genforhandling af denne aftale være afsluttet senest 1 måned inden aftalens ophør. 

4. §5  Sponsors forpligtelser  

Sponsor er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende: 
1. At betale aftalens beløb senest 7 dage efter at aftalen er indgået. Faktura bliver sendt på mail fra 
klubben. 

2. Sponsor sender deres logo i AI eller EPS filformat på mail til sponsor@lystrupfodbold.dk  

§5. Klubbens forpligtelser  

Klubben er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende, jf. § 6 i nedenstående varekatalog. 

Andre aktiviteter  

Ud over de ydelser, som er nævnt i §5, kan vi gennemføre andre aktiviteter, som er til gavn for begge parter. 
Hvis vi er enige om at gennemføre sådan en aktivitet, laver vi en særskilt aftale om de nærmere vilkår for 
aktiviteten.  

Misligholdelse  

Aftalen er uopsigelig i den periode, den vedrører. Dog kan den hæves, hvis en af parterne misligholder sine 
forpligtelser i henhold til denne aftale, og misligholdelsen er væsentlig.  

Som væsentlig misligholdelse af denne aftale anser vi blandt andet følgende forhold:  

At aftalte beløb ikke bliver betalt eller aftalte bestilling ikke bliver udført. 

Ved væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.  

 

Dato: _________                                                            Dato:___________ 

 

________________________________                        ______________________________ 

Underskrift / Sponsor                                                      Kenneth Thomsen / Lystrup IF - Fodbold 



 

 

   §6 - Varekatalog – Lystrup IF – Fodbold 2018 

Vare nr. Beskrivelse Pris Antal Periode Godkendt 
A1 Logo på kamptrøje - DS 4.000,-    
A2 Logo på 3stk. kamptrøjer- DS 10.000,-    
A3 Logo på shorts - DS 500,-    
A4 Logo på 3 par shorts– DS 1.250,-    
A5 Logo på ryg – DS 750,-    
A6 Logo på 3xryg - DS 1.750,-    
B1 Logo kamptrøje – S3 1.500,-    
B2 Logo på 3stk. Kamptrøjer – S3 4.000,-    
B3 Logo på shorts – S3 250,-    
B4 Logo på 3 par shorts – S3 550,-    
B5 Logo på ryg – S3 350,-    
B6 Logo på 3xryg – S3 800,-    
C1 Logo på 5 kamptrøjer – 3M 1.650,-    
C2 Logo på 10 kamptrøjer – 3M 2.800,-    
C3 Logo på 20 kamptrøjer – 3M 5.100,-    
C4 Logo på 25 kamptrøjer – 3M 6.250,-    
D1 Logo på mave + kampsæt -5M 5.000,-    
D2 Logo på mave + kampsæt – 8M 6.500,-    
D3 Logo på mave + kampsæt – 11M 8.750,-    
D4 Logo på mave + kampsæt – 8M 7.100,-    
E1 Banner – Bane 1 – mod stien –1år 4.000,-    
E2 Banner – Bane 1 – mod stien -2år 7.000,-    
E3 Banner – Bane 1 – bag mål – 1år 3.000,-    
E4 Banner – Bane 1 – bag mål – 2år 5.000,-    
F1 Logo på infoskærm – Klubhus  2.000,-    
F2 Logo på hjemmesiden 2.000,-    
F3 Logo på sponsorvæg 2.000,-    
F4 Logo på info, hjemmeside og væg 5.000,-    
G1 Guldsponsor - Fodboldskolen 30.000,-    
G2 Sølvsponsor - Fodboldskolen 20.000,-    
G3 Bronzesponsor - Fodboldskolen 10.000,-    
H1 Eventsponsor – Sankt Hans 10.000,-    
H2 Eventsponsor - Fyrværkerisalg 20.000,-    
I1 Futsalpakken 3.000,-    
      
      
      
      
      


