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ASKER INNEBANDY KLUBB 

 
Asker Innebandy Klubb er en klubb som stadig vokser og får flere og flere medlemmer.  Per i dag så er 
vi rundt 250 medlemmer i klubben. 

Hjemmebanen vår er Heggedalshallen, og det er spillere fra 6 år og oppover fra hele Askerbygda, 
men vi har og medlemmer fra Røyken og Lier. 

Det er hovedsakelig gutter som spiller innebandy men vi har og et damelag og et jentelag (født 2000).  
 

Fra høsten 2016 vil vi jobbe aktivt med å rekruttere flere jenter og gutter på alle alderstrinn.  Og for å 
nå ut til flere er vi nødt til å be om DIN hjelp slik at vi har økonomi til å drive en aktiv og inkluderende 

idrett for barn og unge. 
Det veksles mellom trening, kamper og andre arrangement på vanlige kvelder og helger i regi av 

Asker Innebandy klubb. 
Høsten 2016 setter vi igang et opplegg for innvandrerbarn, som får gratis trening, utstyr og klær slik 

at de kan bli kjent med vår idrett og ha en meningsfull aktivitet. 

Annenhver fredag kveld har vi åpen hall i Heggedal hvor alle kan komme og prøve innebandy.  Noen 
ganger serverer vi og pizza.  Dette har blitt veldig godt mottatt og er blitt et flott sosialt tiltak for våre 

medlemmer og andre interesserte. 
Asker Innebandy klubb har mange forskjellige forslag til hvordan DU kan støtte klubben vår. 

- Hovedsponsor 

- Vantreklame 

- Draktreklame (nye drakter høsten 2016.  Minimum 330 draktsett) 

 

Vi håper du vil ta deg tid til å bli kjent med klubben vår og se igjennom de ulike alternativene, 

og vi står gjerne til disposisjon hvis du har noen spørsmål. 

 

Kontaktpersoner: 

Lars Arnevig Leder Tlf: 456 03 904 leder@askeribk.no 

Eskild K. Nordby Nestleder Tlf: 934 12 132 leder@askeribk.no 

Camilla Ringstad Kasserer Tlf: 975 20 359 kasserer@askeribk.no 

Siv Irene Nesse Styremedlem Tlf: 938 68 019 arrangement@askeribk.no 

Henrik Hegsvold Sponsoransvarlig Tlf: 993 89 630  

 

www.askeribk.no 
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HOVEDSPONSOR 
 

Som hovedsponsor vil dere markedsføres på følgende måter: 
 

- Logo på siden av stort banner i Heggedalshallen  6x4 meter (se bilde nederst) 

- Reklame på front eller bakside av overdel på nye spilledrakter (se bilde) 

- Link på hjemmesiden vår www.askeribk.no  

- Et vant med reklame som brukes på alle treninger og kamper 

- Ved evt. speaker-tjeneste vil hovedsponsor bli nevnt og takket 

- Mulighet til å markedsføre dere på våre arrangement i hallen   

(Hvert år arrangerer vi Mini-runde en helg med ca 500 personer i hallen.  Vi har og arrangert 

NM sluttspill i innebandy med 400 publikum tilstede.) 

 

Pris for å være hovedsponsor er kr. 15 000,- med en avtale på 5 års varighet (Dette pga 

reklamen på de nye spillerdraktene) 
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DRAKTREKLAME 
 

Høsten 2016 får alle Asker Innebandy klubb’s medlemmer nye spillerdrakter. 
Det vil totalt sett bli laget 330 draktsett (overdel og shorts) 
Det lages ekstra sett enn dagens antall medlemmer da vi regner med økt rekruttering og at vi trenger 
bortelags kampdraktssett. 
 

Overdelen vil ha fargene rødt og hvitt. Shorts og strømper i sort. 
 

Det er  mulig å få reklame på drakten i henhold til vedlagte tegning av drakten. 
(utseende kan variere noe i forhold ti l  vedlagte oppsett) 
 

 

For draktreklame tegner dere en 5 års avtale for sponsing. 
 

Pris pr. år er Kr. 5 000,-  
 
Avtalen kan betales i sin helhet ved undertegnelse eller vi fakturerer pr. år. 
 

 
(dagens drakter) 
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VANTREKLAME 
 

 

 

 
Alternativ   Pris 

1 1 års vantreklame – 1 vant Vantreklame tilvirkes 
hos trykkeri 

Kr.  4000,- 
+ trykking ca 1500,- 

2 1 års vantreklame – 2 vant Vantreklame tilvirkes 
hos trykkeri 

Kr. 6 000,- 
+trykking ca 3000,- 

3 2 års vantreklame – 1 vant Vantreklame tilvirkes 
hos trykkeri 

Kr. 7 000,- 
+ trykking ca 1500,- 

4 2 års vantreklame  - 2 vant Vantreklame tilvirkes 

hos trykkeri 

Kr. 9 000,- 

+ trykking ca 3 000,- 
5 3 års vantreklame – 1 vant Vantreklame tilvirkes 

hos trykkeri 
Kr. 9 000,- 
+ trykking ca 1500,- 

 
Målene på vantreklamen er 220cm x 40 cm 
 
Ved kjøp av vantreklame for over Kr. 6 000,- vil en link på hjemmesiden vår være inkludert. 
 
Ved vantreklame mer enn et år velger du om du vil ha faktura på totalbeløpet eller årlig fakturering. 
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SPONSORAVTALE med Asker Innebandy klubb 
 

Firmanavn  

Adresse  

Postnr/Sted  

Kontaktperson  

Telefon  

E-mail adresse  

 
 Vi ønsker følgende sponsoravtale med Asker Innebandy Klubb 

Sett kryss Alternativ Varighet 
Antall år 

Pris pr. år 

 Hovedsponsor (draktreklame, vant etc) 5 år Kr.    15 000,- 

 Draktreklame 5 år Kr.      5 000,- 
 Vantreklame alternativ nr. år Kr.      

 
_____Vi ønsker årlig fakturering. 

_____Vi ønsker fakturering for hele perioden på en gang. 

 

Vi er kjent med at avtalen er bindende for begge parter i  perioden det gjelder. 
 

Avtaleperioden gjelder fra  ___________/______________-20 
 
 
Asker _______/________-2016 
 
 
___________________________________            ________________________________________ 
Signatur       Signatur Asker Innebandy klubb 
 
Evt kommentarer: 

 
 

 
 
 

 


