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Hvem	er	vi?	
Nøvling	IF	(NIF)	er	en	bredde-	og	elitehåndboldklub	for	drenge	
og	piger	beliggende	nær	Aalborg	(Klarup/Gistrup).	

NIF	har	vokseværk	og	er	med	sine	ca.	350	medlemmer	en	af	de	
største	håndboldklubber	i	området.	Du	er	altså	sponsor	i	en	
klub	med	en	gunsHg	eksponeringsmulighed	i	lokalområdet.		

Vi	er	en	klub	for	alle.	Bredden	skabes	både	af	sjov	og	leg,	alvor	
og	dygHghed.	Vi	vil	gerne	gå	på	”to	ben”,	hvor	vi	skaber	rum	
for	det	sociale,	og	hvor	det	at	vinde	tæller.		

Vores	1.	hold	hos	herresenior	spiller	pt.	i	2.	division	og	1.	
holdet	hos	damesenior	spiller	pt.	i	3.	division.	

Nøvling	IF	er	samarbejdsklub	Hl	Aalborg	Håndbold	på	
drengesiden	og	Elitehåndbold	Aalborg	på	pigesiden.	

	



VÆRDIORD I NIF

	 Vores	værdier	

	  -	Nøvling	IF	vil	være	en	håndboldklub,	hvor	både	børn	og	
voksne	er	velkomne	uanset	sociale-	og	håndboldmæssige	
færdigheder.		
	 -	Nøvling	IF	vil	være	en	rar	klub	at	opholde	sig	i.	En	klub	hvor	
alle	kender	alle,	og	hvor	man	tager	hånd	om	hinanden.	Vi	
sæSer	det	sociale	i	højsædet	og	arbejder	for	både	bredden	og	
eliten.	
	 -	Nøvling	IF	vil	være	en	klub,	hvor	man	ikke	kun	skal	nyde	men	
også	yde.	Det	betyder,	at	såvel	børn	og	deres	forældre	samt	
voksne	medlemmer	giver	en	hånd	med	ved	klubbens	
indtægtsgivende	arrangementer.		
	 -	Nøvling	IF	vil	være	en	klub,	hvor	DU	har	lyst	Hl	at	komme,	
føler	dig	velkommen	og	føler	at	DU	er	en	del	af	klubben,	
uanset	hvilket	niveau	DU	spiller	eller	hvilken	funkHon	DU	har.		
	 -	Nøvling	IF	vil	støSe	op	omkring	fairplay	på	og	uden	for	banen	

-  Glæde		
-  Respekt	
-  Ansvarlighed	
-  Sammenhold	



	 Hvorfor	være	sponsor	i	Nøvling	IF?	

	 NIF	har	sat	fokus	på	at	give	vores	sponsorer	maksimal	værdi	for	de	
investerede	sponsorkroner.	Vi	Hlbyder	en	bred	viWe	af		sponsor-
pakker,	således	at	samarbejdet	giver	den	bedste	kombinaHon	af	
eksponering	og	oplevelser	Hlpasset	lige	netop	Hl	din	virksomhed.	

	 Din	virksomhed	bliver	både	bredt	og	lokalt	eksponeret.	Med	den	
helt	rigHge	sponsorløsning	er	din	virksomhed	med	Hl	at	løWe	det	
sociale	ansvar	i	området.	Sammen	gør	vi	en	forskel.		

	 Som	sponsor	i	NIF	får	du	mulighed	for	at	styrke	dit	erhvervsnetværk	
via	Erhvervsnetværket	i	NIF	med	årlige	netværksmøder	og	
arrangementer.	

	 Derudover	bliver	din	virksomhed	profileret	på	de	sociale	medier	
samt	i	vores	nyhedsbreve.	



 
 
 


	 Nøvling	IF	Sponsorkoncept	

	 GULD 	 	 	SØLV 	 							BRONZE	

	 Kr.	25.000 	 	Kr.	10.000 						Kr.	5.000	



	 GULDSPONSOR	

	Repræsenteret	som	GULDsponsor		på	NIF’s	
	sponsorplade	i	Klaruphallen	og	på	NIF´s	
	hjemmeside		

	Hjælp	ved	et	event	eller	firmaarrangement	1	gang	
	årligt	hos	din	virksomhed	(4	personer	-	uddeling	af	
	flyers,	hjælp	Hl	status	eller	lignende)	
	
	Medlem	af	Erhvervsnetværket	i	NIF		
		
		
	2	håndboldbilleSer	Hl	en	kamp	med	Aalborg	
	Håndbold	
	
	Mulighed	for	at	Hlbyde	rabaSer	og	gode	Hlbud	Hl	Klub	
	VAMOS	medlemmerne	(klubbens	medlemmer	og	
	støSer	ca.	500	personer/familier)	



	 SØLVSPONSOR	

	  	Repræsenteret	som	SØLVsponsor	på	NIF´s	
	sponsorplade	i	Klaruphallen	og	på	NIF´s	
	hjemmeside	

	

	 	Medlem	af	Erhvervsnetværket	i	NIF		
		
	
	Mulighed	for	at	Hlbyde	rabaSer	og	gode	Hlbud	Hl	Klub	
	Vamos	medlemmerne	(klubbens	medlemmer	og	
	støSer	ca.	500	personer/familier)	
	



	 BRONZESPONSOR	

	Repræsenteret	som	BRONZEsponsor	på	NIF´s	
	sponsorplade	i	Klaruphallen	og		på	NIF´s	hjemmeside	

	

	Medlem	af	Erhvervsnetværket	i	NIF		
		
		



	 Mulige	sponsorater	

	 *	 	Årgangssponsorat	(spilletøj)	
	 * 	Holdsponsorat	(spilletøj)	
	 * 	Shortssponsorat	(spilletøj)	
	 * 	Divisionssponsorat	(2.	div.	herre	og	3.	div.	damer)	
	 * 	Klubdragtsponsorat		
	 * 	Træner-/Ledersponsorat	
	 * 	Bannersponsorat	(Klaruphallen)	
	 * 	Kampsponsorat	
	 * 	Eventsponsorat	
	* 	Harpiksstandersponsorat	
	 * 	Taskesponsorat	
	 * 	Klub	VAMOS	medlemsskab	



	 ÅRGANGSSPONSORAT	
	 Spilletøj	Hl	alle	holdene	i	Nøvling	IF	skal	være	præsentabelt,	og	
som	ÅRGANGSSPONSOR	vælger	virksomheden	at	sponsorere	alle	
holdene	i	den	pågældende	årgang	hvilket	koster	kr.	5.000	pr.	år	
pr.	hold	og	er	et	2-årigt	sponsorat.	*)	

	 HOLDSPONSORAT	
	 Spilletøj	Hl	alle	holdene	i	Nøvling	IF	skal	være	præsentabelt.	Som	
HOLDSSPONSOR	vælger	virksomheden	at	sponsorere	et	af	
holdene	i	klubben,	hvilket	koster	kr.	5.000	pr.	år	og	er	et	2-årigt	
sponsorat.	*)	

	 SHORTSSPONSORAT	
	 Spilletøj	Hl	alle	holdene	i	Nøvling	IF	skal	være	præsentabelt,	og	
som	SHORTSSPONSOR	vælger	virksomheden	at	sponsorere	et	af	
holdene	eller	en	hel	årgang	i	klubben,	hvilket	koster	kr.	4.000	pr.	
år	pr.	hold	og	er	et	2-årigt	sponsorat.	*)	

	 *)	Vores	senior	divisionshold	er	ikke	omfaSet	af	deSe	sponsorat,	
kontakt	sponsorudvalget	for	nærmere	informaHon.	

	



	 DIVISIONSSPONSORAT	
	 Vores	2.	divisions	herre	og	3.	divisions	damer	klarer	sig	godt	og	
kommer	langt	omkring	og	er	derfor	aSrakHve	at	sponsorere.		

	 Disse	sponsoraWaler	er	individuelle	både	på	trøjer	og	shorts	–	og	
typisk	1-årige	aWaler.	

	 *	 	Spilletrøjer	foran	

	 * 	Spilletrøjer	ryg	

	 * 	Shorts	

	 * 	Opvarmningstrøjer	

	 * 	Træningsdragt	

	 *	 	Træner-/Ledertrøje	



	 KLUBDRAGTSPONSORAT	
	 Alle	medlemmer	i	NIF	får	Hlbudt	en	klubdragt.	DeSe	Hlbud	vil	
ca.	200	medlemmer	benySe	sig	af	–	hvilket	gør	at	KLUBDRAGT-	
SPONSORATET	er	særligt	aSrakHvt.		
	 KLUBDRAGTSPONSORATET	koster	kr.	10.000	pr.	år	og	er	et		2-
årigt	sponsorat.	Der	vil	kun	være	1	virksomhed	pr.	branche	på	
dragten	–	og	I	ALT	blot	5	KLUBDRAGTSPONSORATER.		

	 TRÆNER-/LEDERSPONSORAT	
	 Foreningslivet	er	drevet	af	frivillige	trænere	og	ledere,	og	derfor	
skal	disse	også	moHveres	gennem	gode	rammer.	En	flot	
træner-/lederdragt	er	en	god	påskønnelse	af	det	store	arbejde.	
Derfor	vil	et	TRÆNER-/LEDERSPONSORAT	også	give	stor	værdi	
på	ca.	100	dragter	i	løbet	af	en	sæson.	Et	TRÆNER-/LEDER-
SPONSORAT	koster	kr.	5.000	pr.	år	og	er	et	2-årigt	sponsorat.	
Der	vil	kun	være	1	virksomhed	pr.	branche	på	dragten	–	og	I	ALT	
blot	5	TRÆNER-/LEDERSPONSORATER.		

	 BANNERSPONSORAT	
	 I	hallen	er	der	20	BANNER-SPONSORATER	på	væggene,	ca.	
1,5m	x	2m,	hvilket	giver	stor	profilering.	BANNER-
SPONSORATET	koster	kr.	4.000	pr.	år	og	er	et	2-årigt		
sponsorat.	



	 EVENTSPONSORAT	
	 Nøvling	IF	er	blandt	andet	drevet	via	diverse	akHviteter.	Disse	
akHviteter	skaber	et	økonomisk	fundament,	således	at	
klubben	kan	drives	i	tråd	med	vores	ønsker	og	værdier.	

	 Som	EVENTSPONSOR	har	din	virksomhed	muligheden	for	at	
støSe	op	om	et	godt	arrangement	og	samHdig	blive	effekHvt	
profileret.	Et	EVENTSPONSORAT	bliver	forhandlet	individuelt	
fra	event	Hl	event	og	er	et	2-	eller	3-årigt	sponsorat.	

	 NIF	har	følgende	events	på	årshjulet:	
	 * 	Nøvling	Ungdomsturnering		

	 * 	Julebanko	

	 * 	Damefesten	

	 * 	Håndboldskolen	

	 * 	Afslutningsarrangement	



	 KAMPSPONSORAT	
	 Som	KAMPSPONSOR	bliver	din	virksomhed	MAX	profileret	
på	ugens	kampdag	(typisk	søndag).	DeSe	sker	via	Roll-Up	i	
forhallen	via	en	blød	bande	bag	målet	samt	ved	opråb	i	
højtaleren.	Et	KAMPSPONSORAT	koster	kr.	5.000	pr.	år	og	
er	et	2-årigt	sponsorat.	Der	er	i	alt	4	KAMPSPONSORATER,	
men	ingen	fra	samme	branche.	

	 HARPIKSSTANDERSPONSORAT	
	 I	håndbold	er	harpiks	en	vigHg	medspiller	fra	U14	og	op.	
Derfor	vil	harpiksstanderen	oWe	blive	set	og	brugt	af	alle	
akHve	spillere.	Et	HARPIKSSTANDERSPONSORAT	vil	som	et	
centralt	omdrejningspunkt	udløse	stor	profilering	for	din	
virksomhed.	HARPIKSSTANDERSPONSORATET	koster	kr.	
5.000	pr.	år	og	er	et	2-årigt	sponsorat.	



	 TASKESPONSORAT	
	 Alle	medlemmer	i	NIF	får	Hlbudt	en	klubsportstaske	hvert	år.	DeSe	
Hlbud	vil	ca.	200	medlemmer	benySe	sig	af	–	hvilket	gør	at	
TASKESPONSORATET	opnår	stor	rækkevidde.		

	 Derudover	vil	alle	i	NIF’s	hold	benySe	en	holdtaske	Hl	deres	
spilletøj.	Det	er	i	alt	ca.	30	hold	Hl	alle	deres	kampe.	I	den	
forbindelse	vil	en	TASKESPONSOR	blive	profileret	i	mange	haller	
og	byer	i	hele	Jylland,	hvilket	gør	sponsoratet	meget	aSrakHvt.	

	 TASKESPONSORATET	koster	kr.	5.000	pr.	år	og	er	et	2-årigt	
sponsorat.	Der	vil	kun	være	1	virksomhed	pr.	branche	på	tasken	–	
og	I	ALT	blot	3	TASKESPONSORATER.		

	



	 Klub	VAMOS	
	 Hvad	betyder	VAMOS?	

	 VAMOS	betyder	KOM	SÅ	=	fællesskab,	sammenhold	og	opbakning.	
Det	er	de	værdier,	som	er	fundamentet	for	Nøvling	IF.	

	 Med	godt	350	medlemmer	i	alle	aldersgrupper	og	niveauer	har	
klubben	en	forpligtelse	Hl	også	at	Hlbyde	dem	et	fællesskab	
sammen	med	alle	vores	sponsorer.	DeSe	sker	via	et	medlemskort,	
der	kan	giver	adgang	Hl	gode	Hlbud,	oplevelser	og	værdi	fra	begge	
sider.	Med	andre	ord	betyder	Klub	VAMOS	også	KOM	SÅ	sammen	
med	vores	sponsorer,	og	dermed	en	ekstra	profilerings-mulighed	
for	din	virksomhed.	

	 Klub	VAMOS	er	også	medlemskab	for	støSerne	af	Nøvling	IF	(som	
ikke	nødvendigvis	er	akHve),	som	via	et	årligt	abonnement	på	200	
kr.	kan	være	en	del	af	fællesskabet	og	mulighederne	(ca.	150	
medlemmer).	

	 Tilmelding	Hl	Klub	VAMOS:	

	 hSp://noevlingif.dk/om-noevling/holdHlmelding/senior/	



	 Find	Nøvling	IF	på	de	sociale	medier	
	 Profilering	af	håndbolden,	klubben	og	sammenholdet	er	væsentligt	
i	dag,	for	at	fastholde	nuværende	og	Hltrække	nye	i	sammenholdet	
–	det	er	uanset	om	det	er	medlemmerne	eller	
samarbejdspartnere	/	sponsorer.	

	 Nøvling	IF	er	en	akHv	klub	på	de	sociale	medier	og	har	en	
styregruppe	som	sikrer	maksimal	profilering	på	deSe	område.		

	 Mærk	stemningen	her:	

	 Hjemmeside 	 	- 	noevlingif.dk/	

	 Facebook 	 	-	 	facebook.com/NoevlingIF/	

	 Instagram 	 	- 	noevlingif_official	

	 Snapchat 	 	- 	NoevlingIF	

	 Nøvling	ungdomsturnering:	

	 hSp://www.cumap2.dk/cup/
nvlingturnering_ungdom_20165406.htm	

	  		



	 Skal	vi	lave	en	aYale?	

	 1	+	1	skal	minimum	give	3	–	og	dermed	rammer	vi	plet	med	
hensyn	Hl	jeres	sponsorat.	

	 I	forbindelse	med	partnerskabet	er	det	derfor	vigHgt	for	
Nøvling	IF	at	evaluere	værdien	af	sponsoratet	–	således	at	vi	
sikrer	den	fulde	valuta	for	de	investerede	penge	i	klubben.		

	 Evalueringen	sker	eWer	1	års	sponsorat,	og	det	vil	alHd	foregå	
personligt	(telefonisk).	Behovene	som	sponsor	og	vores	
mange	muligheder	kan	ændre	sig	fra	år	Hl	år	og	vores	
sponsorkonceptet	gør	det	muligt	at	Hlpasse	deSe	–	således	at	
værdien	står	mål	med	investeringen	for	begge	parter.	

	

	 VI	SER	FREM	TIL	ET	VÆRDISKABENDE	SAMARBEJDE	J	

	  		



	 NØVLING	IF	sponsorudvalg	

	 Rasmus	Køster 		

	 Telefon	 	40	10	23	69	

	 Mail 	 	rasmus_koster@yahoo.dk	


