DRAGONS 2021-23
SPONSORKATALOG

American Football Club
AFC HOLSTEBRO DRAGONS
Sponsoransvarlig Asbjørn Viller tlf. 42344534
e-mail: Asbjorn-L@hotmail.com

HVEM ER VI?

AFC Holstebro Dragons holder til på Idrætscenter Vest. Klubben har spillere i alle aldre med
de yngste helt ned til 8 år. Det er en sport, hvor der er brug for de små hurtige, der kan
gribe en bold, og de store tunge og stærke, som kan blokere og eller alle der i mellem.
Klubben har stor fokus på inklusion, anerkendelse og det sociale sammenhold.
Det sociale element og bredden danner fundamentet i vores klub.
I Dragons ønsker vi, at en sponsoraftale bliver til et samarbejde, der går begge
veje. En dialog mellem to partnere, der begge ønsker udvikling, synlighed og
resultater. Vi ønsker, at alle vores sponsorer drager fordel af hinanden og klubbens
netværk, herunder alle vores medlemmer.

Klubben er også i færd med at
indgå i et samarbejde med
Holstebro Kommune for at skabe
et sportsligt tilbud, hvor AFC
Holstebro Dragons tager et social
ansvar og udviser rummelighed
for børn og unge med fokus på
børn med overvægt og
ADHD/ADD.
Dragons Ungdom er i fokus

HJERTET AF KLUBBEN

Det frivillig hjerte banker i klubben!
Der er en stærk gruppe frivillige, som er gode til at hjælpe til med kampe, events og
stævner. Vi har et stort fokus på at inkludere vores medlemmers bekendte lige fra
venner til forældre. Vi arbejder på at skabe følelsen af medejerskab og sammenhold i
klubben.

AFC Holstebro Dragons bestyrelse for 2022 sæsonen.
En stærk blanding af forældre og spiller som har de bedste intentioner for klubben.

Spiller på landsholdet

I AFC Holstebro Dragons har vi stor fokus på at udvikle spillere til det danske U17, U19
og Senior landshold. Alene i 2021 havde Dragons 5 spillere der blev udtaget til de
forskellige Danske landshold.

Magnus Slot er udtaget til 2021 U17
landshold

Sebastian Hvid og August Larsen er
udtaget til 2021 U19 Landshold

Coach 2022-23
Forankre football som en fast del af
kulturudbuddet i Holstebro Kommune

- Navn: Joseph Gibbs
- Alder: 55 år
- Football Erfaring: 20 år +
- Football Fokus: Styrketræning, ungdom og talent udvikling.
- Baggrund: Pensioneret politimand, sikkerhedsvagt i Tijuana
Mexico.
- Gibbs har voksne børn som bor i USA samt en kæreste.
Gibbs vision med Dragons:
Joseph Gibbs har et stort ønske om at skabe en klub hvor der er
plads til alle ligegyldig størrelse, baggrund, ”udfordringer” mm.
Gibbs vil ud på de lokale folkeskoler, gymnasier og efterskoler
for at undervise/ introducere Amerikansk football/Flag football.
Gibbs vil have stor fokus på at alle medlemmers udvikling
igennem fitness/sundhed, talent udvikling til fx landsholdet samt
udlandet. Gibbs ønsker også at inkludere spillernes familie
meget mere så de bliver en del af det social fælleskab som der er
i klubben.

SPONSOR PAKKER

• Booster Club – 2.500,- Kr. (Eller værdi for 2.500 kr.)
[Samt mulige goder for booster Club medlemmerne.]

• Bronzesponsor – 5.000,- kr.
• Sølvsponsor – 10.000,- kr.
• Guldsponsor – 15.000,- til 20.000,- kr.
• Hovedsponsor – 25.000,- til 50.000,- kr.
AFC Holstebro Dragons – Vi ses på nettet.
2,451 Facebook likes pr. 01/07-2021.
607 følgere på Instagram.
Professionel Facebook med ugentlige opdateringer.

GENERELT OM
SPONSORKONTRAKTERNE

• Booster Club sponsor er for sponsorer som gerne vil støtte
klubben, men også vores booster Club medlemmer. Her er
det også muligt at sponsorere materiale ting til klubben,
men også mulige goder til booster Club medlemmerne til
fx jeres butik.
• Bronze, sølv og guldkontrakterne er standardkontrakter.
Alle kontrakter tegnes for min. 1 år.
• Hovedsponsor er en special kontrakt hvor der er mulighed
for at forhandle om tryk på tøj eller uniformer. Dette
aftales ved kontrakt forhandling.

BOOSTER CLUB
PRIS: 2.500,HOLSTEBRO DRAGONS er taknemlig for enhver
støtte uanset størrelse og form. Her er det også
muligt at sponsorere produkter, som har en
værdi.

NOGET FOR NOGET

MED HENBLIK PÅ AT SKABE FORDELE FOR VORES MEDLEMMER, HAR VI UDVIKLET ET
MEDLEMSKORT, SOM ALLE KLUBBENS MEDLEMMER OG SUPPORT MEDLEMMER BLIVER
UDSTYRET MED. DETTE ER OGSÅ FOR AT GIVE VORES SPONSORER MULIGHED FOR AT
FÅ FLERE KUNDER I BUTIKKEN.
HVORDAN: I giver et tilbud/fordel/rabat. Det kommer til at fremgå af vores
hjemmeside, hvor kortet kan bruges.

HVORFOR: For at få vores medlemmer/supporter til at vælge jeres virksomhed frem
for andre.
HVEM: Spillere, forældre til ungdoms spillere og vores support medlemmer.
Prisen for et medlemskortet er 300 kr. og det tilbydes til mere end 2400 følgere på
vores Facebook.

BRONZESPONSOR
PRIS: 5.000,-

Reklame på Facebook, Instagram og
logo på vores hjemmeside.

Støt vores
Sponsorer

Sponsortavle ved indgang til
stadion og i klublokalet.

SØLVSPONSOR
PRIS: 10.000,Støt vores
Sponsorer

Reklame på Facebook, Instagram og
logo på vores hjemmeside.

Sponsortavle ved indgang til
stadion og i klublokalet.

Bandereklame på hjemmebane bag
mål

GULDSPONSOR
PRIS: 15.000,- til 20.000,-

Støt vores
Sponsorer

Reklame på Facebook, Instagram og
logo på vores hjemmeside.

Bandereklame på hjemmebane bag
mål.

Sponsortavle ved indgang til
stadion og i klublokalet.

Kamp/stævne sponsor.

HOVEDSPONSOR
PRIS: 25.000,- til 50.000,Støt vores
Sponsorer

Reklame på Facebook,
Instagram og logo på
vores hjemmeside.

Sponsortavle ved
indgang til stadion og i
klublokalet

Bandereklame på hjemmebane bag
mål.

Beachflag medbringes til
hjemmestævner/kampe
samt større events.

Kamp/u-stævne
sponsor.

SPONSOR REGLER
FRA SKAT
•
•

Reklame:
Du kan trække alle udgifter til reklame fra i dit regnskab.
Det kan fx. være annoncer og markedsføringsaktiviteter.
Momsfradrag:
Momsen af reklamedelen er fuldt fradragsberettiget.

Sponsorbidrag:
Sponsorbidrag eller sponsering er en del af begrebet reklame. For at opnå fradrag for et
sponsorbidrag skal de betingelser, der gælder for at få fradrag for en reklameudgift, også være
opfyldt. Sponsorbidrag er bidrag, en virksomhed yder til fx sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og
lignende formål mod til gengæld at opnå en ydelse i form af ret til at få reklame for deres navn
eller firmamærke.
Reklameværdi:
Sponsorbidrag er normalt fradragsberettigede som reklameudgifter, når virksomheden opnår en
reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag.
Reklameværdien består oftest i en pligt for bidragsmodtageren til enten at tillade opsætning af
reklamer i sportshaller eller på stadions eller at bære reklamer for bidragyderen på trøjer, dragter,
rallybiler, sejlbåde osv.
Sponsorbidraget kan også ydes som naturalier, som fx skiudstyr, med en pligt for modtageren til at
anvende og fremhæve dette under sportsaktiviteten.
For at få fradrag for udgift til et sponsorbidrag efter LL § 8, stk. 1, er der et krav om direkte
sammenhæng mellem sponsoratet og firmaets virksomhed.
Et afgørende element i vurderingen af den eventuelle reklameværdi for sponsorstøtten er
karakteren af virksomheden sammenholdt med karakteren af den reklame, virksomheden opnår
gennem sit sponsorbidrag. Når denne konkrete vurdering skal foretages, er det relevant at se på
virksomhedens produktmasse, størrelse og kundegrundlag sammenholdt med reklamens
målgruppe. Det er derfor ikke i sig selv nok til at få fradrag, at eksempelvis en hest eller sejlbåd er
opkaldt efter virksomheden.
Eksempelvis kunne et lokalt rengøringsfirma ikke fratrække udgiften til en andel af travhest, fordi
hesten deltog i løb så langt fra lokalområdet, at det ikke havde nogen reklameværdi for firmaet.
Derimod kunne en restaurant fratrække nettoudgiften til en travhest, bl.a. fordi restaurantens
kunder kom fra hele landsdelen, og fordi selskabet, der ejede restauranten, derudover i vidt
omfang som sponsor ydede bidrag inden for sport.

