HØJ Håndbold – Vær Synlig, Støt Lokalsporten og bliv Sponsor eller Donator i HØJ Håndbold

Hvad er HØJ?
HØJ er en frivillig håndboldforening med ca. 400 medlemmer, der kommer fra hele lokalområdet, herunder
fra Ølstykke, Jyllinge, Roskilde, Frederikssund og Slangerup. Foreningen har en ”tilbygning” i form af et
anpartsselskab - HØJ Elitehåndbold ApS - som driver vores 1. division herre senior og 2. division dame senior
(fra sæson 19/20).
HØJ er således både en bredde- og en eliteklub. Foreningen har 23 børne- og ungdomshold fra U4 til U18
samt HØJ KIDZ, ved siden af 6 seniorhold, herunder Håndboldfitness, hvoraf de 3 hold spiller i divisionerne.

Hvad er HØJ's mål og værdier?
HØJ ønsker at være en rummelig klub, hvor alle kan være med uanset baggrund og færdigheder. Når man
spiller håndbold, eller på anden måde er involveret i HØJ, lærer man at drage omsorg for og tage hensyn til
hinanden. Vi lægger stor vægt på at skabe god trivsel, sammenhold og socialt samvær.
Det frivillige engagement udgør en grundsten i klubben. Der arbejdes målrettet efter at inddrage alle i og
omkring klubben i varetagelsen af de mange nødvendige opgaver. Ud over en kerne på 60-70 frivillige der
tager sig af den daglige drift og organisering, inddrages forældre og spillere i gennemførelsen af store
arrangementer, opgaver omkring kampafvikling, pasning af hallens cafeteria m.m. Det er skønnet, at det
frivillige arbejde i HØJ hver eneste sæson svarer til en arbejdsmængde på 2 mandeår.
Vi lægger stor vægt på kvalitet, såvel i det sportslige, det sociale, det organisatoriske og administrative
arbejde som i forholdet til klubbens samarbejdspartnere, herunder sponsorer. Man skal kunne regne med
HØJ; vi gør os umage og holder, hvad vi lover.
Endelig er synlighed et vigtigt mål for HØJ. Vi ønsker at være synlige både i "håndboldverdenen", i
lokalområdet, i forhold til de kommuner og forbund vi samarbejder med og i forhold til andre klubber og
eksterne samarbejdspartnere. Det gør vi bl.a. gennem høj aktivitet og stort engagement fx gennem
deltagelse i lokale aktiviteter og arrangementer. Vi ønsker at søge medindflydelse på vegne af
sportsudøverne i politiske processer og beslutninger fx gennem høringsbidrag på lokalpolitiske initiativer.

Sponsering i HØJ Håndbold
Som sponsor i HØJ støtter man det lokale foreningsliv som helhed, både på bredde- og eliteniveau, samtidig
med, at man kan støtte de enkelte hold og spillere.
Som sponsor i HØJ bidrager man grundlæggende til, at HØJ vedblivende kan opretholde et bredt og kvalitativt
godt tilbud om håndbold i lokalområdet for børn, unge og seniorer, der ønsker at dyrke den form for idræt
og socialt fællesskab. Man bidrager med andre ord til børns, unges og voksnes sundhed, fællesskab og sociale
kompetencer.
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HØJ Håndbold
Et sponsorat går ikke kun til at dække det enkelte holds spilletøj, men dækker i lige så høj grad alle de øvrige
udgifter, der er forbundet med at spille håndbold, bl.a. turneringsudgifter, dommerhonorar, trænerudgifter,
halleje, transportudgifter til ture og meget mere.
Der er mange forskellige muligheder for eksponering:
Tryk på spillertøj
Tryk på træningstøj
Tryk på HØJ on TOUR T-shirts
Tryk på T-shirt til diverse events, bl.a. HØJ Håndboldskole, HØJ Sportscamp m.v.
”Navne”-sponsor til større events
Sponsor nævnes på HØJ's sponsorvæg
Logo og link på HØJ's hjemmeside/Facebook
Opstilling af stand ved hjemmekampe ved ungdom
Forskellige annonceringsmuligheder i bl.a. eventprogrammer, kampprogrammer m.v.
Reklameskilt 200cm x 70cm i Ølstykke hallen.
Bannere i Ølstykkehallen under 1. div. HS kampe
Diverse reklameudsendelser til medlemmer
Reklameeksponering i Man of The Match Appen
M.m.

Donationer til HØJ
Foreningen HØJ arrangerer hvert år forskellige arrangementer og events både for egne medlemmer men
også for borgere i lokalsamfundet.
Vi afholder blandt andet:
-

HØJ’s Håndboldskole
HØJ’s Træningscamp
Kandis koncert i Ølstykkehallen med middag og Amerikansk Lotteri (forår)
Bankospil 2 x om året (sommer/vinter)
Salg af Julekalendere (4.000 stk.)
Fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle
Konkurrencer blandt publikum til alle 1. Divisions hjemmekampe
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-

Minimum 2 arrangementer for HØJ´s sponsorer

Der er behov for præmier og ”ting”gaver til alle HØJ´s ovenstående arrangementer. Vi har derfor brug for jer
og jeres gavmildhed, for at kunne fortsætte vores arbejde med at skabe vækst og glæde i vores lokalsamfund
og dejlige klub.
Kunne du/I tænke jer at hjælpe os med næsten hvad som helst i form af donationer eller sponsorater, er du/I
MEGET velkommen til at tage kontakt til:
Linda Plougmann på 29379988, Helle Rasmussen på 30327273 eller Charlotte Lind på 35878735
HØJ Håndbold og vi glæder os til at høre fra dig!
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