Bliv sponsor for
håndboldklubben
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www.vhc-vidar.dk

VHC/Vidar – håndboldklubben i Vanløse
VHC/Vidar er en af de ældste håndboldklubber i Danmark. Klubben er stiftet 4. august
1932 under navnet Vidar IF og har i sin godt 80-årige historie kunnet smykke sig med titlen
af Danmarksmester.
Klubben var ikke oprindeligt en Vanløseklub, men har været til stede i bydelen siden
etableringen af Hyltebjerghallen (Vanløsehal 2).
Da Hyltebjerghallen blev indviet, eksisterede Vanløse Håndbold Club – VHC – allerede og
var således den ”gamle” klub i bydelen.
Op gennem 70’erne og 80’erne kæmpede de to klubber mod hinanden, indtil der i starten
af 90’erne blev indgået et samarbejde på ungdomssiden.
Dette samarbejde gik så godt, at de to klubber blev enige om at fusionere den 30. april
1993 under det fælles navn VHC/Vidar.
Det var vigtigt for begge klubber, at de oprindelige navne bestod i et nyt klubnavn og det er
kendetegnende for VHC/Vidar, at respekt for den enkelte er et vigtigt element.
VHC/Vidar er en ambitiøs klub med vægt på det sociale. Dette kan virke som to
modsatrettede strategier, men det kan sagtens lade sig gøre – hvis tempoet afpasses
derefter.
Klubben har de senere år især hævdet sig på damesiden, hvor vi år efter år har trukket
nye spillere til udefra, men også fået spillere fra egen ungdomsafdeling op på
seniorholdene. De sidste par år er der også kommet godt gang i aktiviteterne på
herresiden og for første gang i en del år har vi nu også 2 ungdomshold på drengesiden
mens ungdomsafdelingen på pigesiden har op til flere hold i alle aldersklasser.
Der er og har altid været plads til både de ambitiøse og knap så ambitiøse spillere i
klubben, hvilket er med til at styrke sammenholdet og understøtter vores ambition om at
være en forening, hvor der er plads til både elite og bredde med stor vægt på det sociale
element i holdsporten.

VHC/Vidar har for øjeblikket følgende sponsormuligheder:
Holdsponsor
Bliv sponsor for et hold - Få logo på spillesæt og/eller træningsdragter.
Eksempler på sponsoraftaler med VHC/Vidar er:
Hovedsponsor
1 spillesæt (12 spillesæt + 2 målmandssæt) inkl. logo på bryst og shorts

6.000,-

1 sæt træningsdragter (14 stk.) inkl. logo på ryg

8.000,-

Delsponsor
Tryk på 1 spillesæt eller træningsdragter – bryst

3.500,-

Tryk på 1 spillesæt eller træningsdragter – ryg

3.500,-

Tryk på 1 spillesæt eller træningsdragt– ærme eller shorts/buks

2.500,-

Alle priser er inkl. moms og gælder i et år.
Ved spørgsmål vedr. sponsorrater kontakt venligst Thomas Møller (sponsor@vhc-vidar.dk)

Tursponsor
Bliv sponsor for VHC/Vidar for eksempel når vi skal til stævner - Her aftales sponsoratet
og reklame individuelt fra tur til tur.

Andre reklamemuligheder
Banner, vanddunke, håndklæder, tasker, bolde m.m.

Skiltesponsor
Få et reklameskilt med jeres firmalogo og anden information opsat i hallen.
Reklameskiltene fås i forskellige størrelser:
61 x 61 cm

122 x 122 cm

244 x 122 cm

For tre år koster de henholdsvis 5000,-, 7500,- og 10.000,Alle priser er ekskl. udarbejdelse af skiltene. Priserne er udelukkende sponsorater til
VHC/Vidar.

Julekalender
Få jeres logo på VHC/Vidars julekalender: 500 kr.
Julekalenderen sælges hvert år i ca. 1500 eksemplarer og overskuddet går til VHC/Vidars
venner, der støtter arbejdet i ungdomsafdelingen økonomisk.

Ovennævnte sponsorer bliver gratis repræsenteret på VHC/Vidars hjemmeside.

Grundlæggende værdier for VHC/Vidar
•

Det skal være sjovt at spille håndbold

•

Der skal være plads til både alvor og leg

•

Elite og bredde, men ikke på bekostning af hinanden

•

Det sociale element i holdsporten er centralt

•

Alle bidrager efter evne både på og udenfor banen

•

Alle har mulighed for at deltage i foreningsdemokratiet

