
Karlslunde februar 2019 

KARLSLUNDE FODBOLD   
FORRETNINGSGANGE & REGLER FOR SPONSERING 2019 

Med henblik på at optimere vores muligheder i Karlslunde Fodbold for sponsering og dermed øgede 

indtægter til opfyldelse af vores besluttede strategi, har bestyrelsen besluttet at udarbejde 

retningslinjer for sponsorarbejder. 

Her kan i se, hvem der sponserer Karlslunde fodbold http://www.karlslundefodbold.dk/om-

klubben/sponsor/se-hvem-der-stoetter/ .  

GENERELT 

Generelt skal ALLE former for sponseringer og midler fra fonde o.l., gennem bestyrelsen. Dette 

SKAL ske primært med henblik på at skabe gennemsigtighed for brug af penge i Karlslunde 

Fodbold, samt ikke mindst i forhold til klubbens årlige regnskab. Eneste undtagelser er beskrevet 

nedenfor under punktet ”Sponseringer der tilfalder det enkelte hold.” 

Kontaktperson i bestyrelsen er Finn Jørgensen som kan træffes på finn.j@karlslundefodbold.dk  

TØJSPONSORATER 

Alle hold har mulighed for at få sponsor til at betale holdets tøj. 

Processen er at træner/holdleder kontakter bestyrelsen på denne mail: 

finn.j@karlslundefodbold.dk .  

Henvendelse skal indeholde udfyldt bestillingsseddel af tøj (størrelser o.l.). Herudover skal navn og 

kontaktoplysninger oplyses på firmaet som skal sponsere tøjet (der findes bestillingsseddel til såvel 

ungdom som senior som ligger på samme del af hjemmesiden som dette dokument). Bestyrelsen 

bestiller som udgangspunkt ikke tøj inden der er sendt faktura til sponsoren. LOGO vil blive sat på 

vores hjemmeside http://www.karlslundefodbold.dk/om-klubben/sponsor/se-hvem-der-stoetter/  

Bestyrelsen vil opfordre trænere og holdledere til i denne forbindelse at få solgt skilt/banner på 

stadion. Sælges dette i forbindelse med et tøjsponsorat tilfalder 25% af sponsoratet til Karlslunde 

Fodbold, det enkelte hold. 

Bestyrelsen styrer omkostninger og indtjeninger i denne forbindelse. 

SKILTE & BANNER PÅ ANLÆGGET 

Alle skilte / banner reklamer på anlægget som Karlslunde Fodbold benytter, bestyres af bestyrelsen. 

Indtægter går direkte til hele fodboldafdelingen. 

Kontakt bestyrelsen på denne mail finn.j@karlslundefodbold.dk såfremt du har en potentiel 

sponsor. 

MIDLER FRA FONDE O.L. 
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Karlslunde Fodbold er en del af hele KIF. Sekretariatet i KIF bestyrer de fleste ansøgninger om 

midler fra fonde o.l. Dette primært af hensyn til en samlede prioritering af hvem der ansøger om 

hvad. 

Finder du en fond du mener der kunne være interessant skal du kontakte bestyrelsen på denne mail 

finn.j@karlslundefodbold.dk  

SPONSERINGER DER TILFALDER DET ENKELTE HOLD 

Aktiviteter der håndteres 100% af det enkelte hold og som 100% tilfalder det enkelte hold, til 

eksempelvis fodboldturer o.l. kan håndteres udenfor Bestyrelsen. 

Ingen af disse aktiviteter må stride mod vores andre aftaler i Karlslunde Fodbold med sponsorer og 

mod ovenstående principper. Eksempelvis har vi nu en aftale med en lokal ejendomsmægler, dette 

betyder at i ikke må lave aftale med anden ejendomsmægler. Opstår der muligheder/problemer 

i.f.t. dette skal bestyrelsen kontaktes på mail finn.j@karlslundefodbold.dk  

Aktiviteter som holdene kan benytte sig af kan være (ikke udtømmende): 

- uddele reklamer,  

- sælge lodder, 

- 25% af sponsoratet på skilte/banner, se ovenfor, 

-  etc.  
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