
LUI Fodbold 

 Sponsorater Værdigrundlag 

 
Information til 

sponsorer 

  

Kontakt 

 

 

 

Sponsorformand Lars Jonsson 

Mail: lars.jonsson@bronshojgaard.dk 

Mobil: 4016 60 16 

 

Sekretær Nina Plenge Jakobsen 

Mail: nina.plenge@get2net.dk 

Mobil: 24 67 53 18  

 

I LUI Fodbold skaber vi… 

 

 ... Sammenhold på tværs af årgange 

gennem sociale og sportslige 

arrangementer. Vi har en åben og synlig 

kommunikation som inkluderer spillere, 

forældre og trænere.  

... Glæde gennem leg og kammeratskab 

i et miljø hvor medindflydelse og 

engagerede spillere, trænere og forældre 

styrker fællesskabet.  

... Respekt for spillet (Fair Play), for 

vores værdier og for hinanden igennem 

det frivillige arbejde der driver LUI 

fodbold. 

... Tryghed via kompetente trænere og 

engagerede forældre i et rummeligt miljø 

baseret på medindflydelse, klare 

politikker og et velfungerende 

idrætsanlæg. 

... Udvikling for alle, både fagligt og 

personligt, som sikrer en høj kvalitet og 

fremstiller LUI fodbold som et attraktivt 

fritidstilbud for børn og voksne. 
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LUI Fodbold Priser Praktiske oplysninger 

Reklameskilt på opvisningsbanen 
 

• Produktion af skilt 
2.500 kr. (en-gangspris) 
 

• Årlig pris 
Kr. 1.250 kr. 

Arrangementer 

• Invitation til specielle arrangementer for 

sponsorer i LUI Fodbold 

 

Spillertøj 

Børn og ungdom 

• 3 og 5 mands hold (8 sæt) 
6.500 kr.  

 

• 8 mands hold (11 sæt) 
 8.500 kr. 

 

• 11 mands hold (14 sæt) 
 10.500 kr.  
 
 
Senior 

• 8 mands hold (11 sæt) 
 9.500 kr.  
 

• 11 mands hold (14 sæt) 
12.000 kr.  
 

• 3 spillertrøjer 
 5.000 kr. 

 

 

 

 

LUI Fodbold er en breddeklub, der drives som en 

amatørklub på basis af frivillig arbejdskraft og 

henvender sig til alle som ønsker at spille fodbold. 

 

Vi har en sund og aktiv foreningskultur med 

målsætninger på både det sportslige og sociale 

område. 

 

Vi ønsker, at vores medlemmer oplever, at vores 
værdier er ført ud på - og udenfor -  banerne.  

 

Vi ønsker, at vores medlemmer repræsenterer 
klubben på bedste vis – både til turneringskampe 
og stævner i ind- og udland. 

 

For at drive vores klub, er vi afhængige af, at 
forretninger og virksomheder ønsker at støtte vores 
klub og dens værdier. 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen som 
sponsor i LUI Fodbold 

 

 

Med venlig hilsen 

 

LUI Fodbold 

Lars Jonsson, Formand 

• Priserne er incl. 1 stk. logotryk pr. trøje. 
 

• Priserne er gældende for 2019 sæsonen. 
 

• Sponsorat er gældende for en periode 
på 2 år. 

Synliggørelse 

• Alle sponsorer får et billede af holdet, som de 

sponsorerer 

• Eksponering på Facebook 

Praktisk 

• LUI Fodbold sørger for alt det praktiske 

 


