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SPONSORAFTALE 

 

Du og din virksomhed har en klubsponsor aftale med Bøgebjerg IF. Fra 2023 tilpasser 

vi rammerne lidt, så de nu er som følger nedenfor. Da der ikke længere er tryk på 

kamptøj med i denne klubaftale, så har vi derfor nedsat sponsor beløbet med 250 kr. 

 

En klubaftale koster fra 2023 derfor kun 1.750 kr. om året – det er knap 150 kr. om 

måneden. Denne sponsoraftale vil automatisk erstatte den gamle aftale, og du vil i 

første kvartal blive opkrævet efter den nye aftale. 

 

Du er sponsor et kalenderår ad gangen. Kontrakten løber lige indtil du vælger at 

opsige sponsoraftalen.  

 

Ønskes aftalen opsagt, skal dette gøres senest den 30/6 og aftalen vil så være 

gældende året ud. Så der skal altid betales for et helt år ad gangen. Beløbet opkræves 

i 1. kvartal hvert år og faktura vil blive sendt på mail. 

 

Når du er klubsponsor i Bøgebjerg IF så får du følgende for dit sponsorat: 

 

• Dit firmalogo blive trykt med i Bøgebladet 4 gange om året. 

• Dit firmalogo vil komme på Bøgebjerg IF´s hjemmeside 

• Dit firmalogo vil komme på den store sponsortavle i Hallens gang. Denne 

sponsor tavle opdateres en gang om året. 

• Dit firmalogo vil blive vist kontinuerligt på infoskærmen i hallen. 

• Du vil modtage Bøgebladet på mail når dette udgives 4 gange om året. 

• Du vil modtage infomail fra klubben 2 gange om året. 

• Du vil kunne få mulighed for at blive spurgt om du og dit firma vil være ekstra 

sponsor af f.eks. kampbolde, drikkedunke, kamptøj eller andet i løbet af året. 

 

Dit logo skal sendes som PDF dokument på mail til sponsor@boegebjerg-if.dk 

 

Moms opkræves ikke, da foreningen ikke er momsregistreret. 

Sponsoratet opkræves i 1. kvartal hvert år. 

 

 


