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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. 
 
Vi er stolte af vores lange historie, men vi er endnu mere stolte af det store frivillige 
arbejde, der bliver lagt af træner, ledere, forældre og seniorspillere i klubben. De skaber 
en helt særlig ramme for det sociale liv, som alle medlemmerne nyder godt af.  
 
I håndboldklubben VHC/Vidar skal håndbold være sjovt at spille, der skal være plads til 
både motionister og til dem, som gerne vil blive dygtigere.  
 
Siden 2014 er klubbens medlemstal steget med mere en 50% og vi kan nu mønstre 
omkring 385 medlemmer.  
 
Vi vil gerne give et kvalitetstungt sportsligt og socialt tilbud til børn og unge, og derfor er 
hvert et sponsorat en stor gave for vores klub. Tøjsponsorater bidrager til spillernes 
klubfølelse og sammenhørighed. Det giver en stor stolthed at spille med klubbens logo på 
brystet og kan genkende andre hold og spillere fra klubben.  
 
Kontante sponsorater til klubben giver mulighed for at udvikle vores sportslige og sociale 
tilbud med træneruddannelse, træningslejre, nye træningsformer og remedier.  
 
Hvis din virksomhed har mulighed for og lyst til at støtte ungdomsarbejdet i VHC/Vidar, så 
tag kontakt til vores sponsoransvarlige Frederik Carlsson eller Maria Bagger Grell 
sponsor@vhc-vidar.dk eller tal med træneren på det hold, du eventuelt ønsker at 
sponsorere.  
 
 
 

VHC/Vidar – En håndboldklub i bevægelse 

Et sprudlende fællesskab med sammenhold og plads til alle 

Sprudlende – Det skal være sjovt og lærerigt at være en del af VHC/Vidar 
både på banen og på sidelinjen. Vi skal være inspirerende og legende i vores 
tilgang til sporten og sammenholdet – Det smitter! 

Fællesskab – Vores frivillige arbejde er grundstenen i klubben. Fællesskab om 
håndbold skaber engagement og rækker ud over hallens fire vægge. 
 
Sammenhold – Venskaber, fester, hygge og nærhed. 
 
Plads til alle – Vi har en mangfoldig medlemsskare. Alle kan bidrage til 
fællesskab og sammenhold med stort og småt, sportsligt og socialt. 
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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 5.500,-  
 
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. 
 
Spørgsmål vedr. sponsorater kontakt venligst Frederik Carlsson eller Maria Bagger Grell. 

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.  
 
Skiltene fås i forskellige størrelser: 
122 x 122 cm eller 244 x 122 cm 
 
For tre år koster de henholdsvis 7500,- & 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 


