
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Give Tennisklubs 2020-plan 

 
- 150 medlemmer, deraf 40 

juniorer. 
- Udvidelse af anlægget til at 

omfatte fire grusbaner og fire 
minitennisbaner. 

- Turneringsaktive juniorer 
- To divisionshold, deraf 

førsteholdet i Elitedivisionen. 
- Udvidelse af klubhuset. 



Lars Baes, 61 65 73 63 
larsbaes@live.dk 
 

Hvem er vi? 
Give Tennisklub er en traditionsrig tennisklub med rødder helt tilbage til 1926. Klubben har 
ca. 100 medlemmer, som spiller på tre baner, og vi stræber ambitiøst efter at øge både 
medlemstallet og banekapaciteten i 2017. 
 
Sportsligt er vi med afstand kommunens højest rangerede tennisklub. Vores førstehold har 
gennemgået en massiv udvikling gennem de seneste 15 år, hvor vi er gået fra at være en 
midterklub i serie 1 til at være en topklub i 1. division.  Kun få jyske klubber er rangeret 
højere end os, og vi tiltrækker nu automatisk kommunens bedste tennisspillere, ligesom der 
også er flere dygtige spillere fra andre kommuner, som vælger at spille for Give Tennisklub. 
 

Hvilke ambitioner har vi? 
Det er vores klare målsætning at starte en positiv bølge allerede fra 2017-sæsonen, hvor 
fokus er på både tilgang af medlemmer, styrket juniorarbejde og –træning, udvidelse og 
optimering af de ydre rammer, fastholdelse af den store tilskuerinteresse til holdkampene 
samt oprykning til elitedivisionen med vores førstehold og oprykning til jyllandsserien med 
vores andethold.  
 
På længere sigt vil vi gerne være en synlig og dominerende institution i Give, hvor folk kan 
lide at komme og både spille og se god tennis. Vi vil fortsat være en klub med en positiv 
kultur, som fremmer sammenhold og frivilligt engagement. Vi vil gerne, at mange af byens 
børn spiller tennis, og at mange af dem bliver særdeles gode til det. Vi ønsker et tennisanlæg 
med fire grusbaner og fire minitennisbaner, og vi ønsker, at vores førstehold permanent ligger 
i elitedivisionen, mens andetholdet skal være en brugbar rugekasse i 2. division. Vi ønsker at 
have et meget stærkt samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvor det er vores overbevisning, 
at vi kan hjælpe hinanden med at skabe endnu bedre resultater.  
 

Hvad kan vi tilbyde? 
På de følgende sider kan du læse, hvilke muligheder du har for at støtte op om Vejle 
Kommunes højest rangerede idrætsklub, Give Tennisklub, og hvad du får ud af at indgå et 
samarbejde med Give Tennisklub. Vi tilbyder forskellige sponsorpakker, men vi er altid klar til 
at indgå i dialog, hvis der ønskes noget andet end dét, der umiddelbart ligger i vores 
sponsorpakker.  
 
Vi håber, at I vil kaste et grundigt blik på 
sponsorpakkerne og tage kontakt til os, uanset om 
I ønsker at vælge en sponsorpakke, om I har 
særlige ønsker til en anden sammensætning af et 
sponsorat, eller om I blot ønsker at give lidt 
konstruktiv feedback. 
 

Kontaktinfo 
Jan Ek, 20 47 46 08 
j.ek@vip.cybercity.dk 

 
 

 

 
 

Kære virksomhed 



  
Sponsorpakke 1 
Bliv en del af ”Team Give i Elitedivisionen” 
 
Pris: 5.000 kr. årligt  
 
Med denne pakke bliver sponsor en yderst 
afgørende brik i bestræbelserne på at opnå 
den historiske rangering som 
elitedivisionsklub. Det er aldrig sket før, at 
en tennisklub i Vejle Kommune er rangeret 
i Elitedivisionen, og det vil i givet fald 
betyde, at Give bliver den eneste klub 
udenfor København, Aarhus og Odense, 
som befinder sig på øverste hylde i dansk 
tennis, ligesom Give Tennisklub i så fald vil være den ubetinget højest rangerede idrætsklub i 
Vejle Kommune. Det vil være særligt vigtigt for Give Tennisklub at opnå lokalopbakning og 
støtte i denne proces. 
 
Der udstykkes kun 6-8 af disse sponsorater.  
 
I dit sponsorat indgår 
 

- Et særligt stort reklameskilt i størrelsen 125*300 cm. opsat et fordelagtigt og særdeles 
synligt sted på anlægget. 

- Firmalogo på spillertøjet hos én af spillerne fra 1. divisionstruppen. 
- Firmareklame i kampprogrammerne ved hjemmekampe. 
- Reklame på Give Tennisklubs facebookside. 
- Reklame på Give Tennisklubs hjemmeside. 
- Firmaet nævnes i de lokale medier som en del af ”Team Give i Elitedivisionen”. Vi har 

lovning på en artikel i Vejle Amts Folkeblad, som nævner firmaerne bag. 
- Klippekort med 10 klip til gratis tennis på Give Tennisklubs anlæg. 1 klip svarer til én 

times tennis for én person. 
- Lovning på år efter år fast at være en del af den eksklusive gruppe, ”Team Give i 

Elitedivisionen”, så længe sponsoratet betales. 
 
Det koster max. 3.000 kr. + moms at få fremstillet et skilt i denne størrelse. Give Tennisklub 
betaler halvdelen af prisen på skiltet og sørger gerne for alt praktisk vedr. bestilling og 
udfærdigelse af skiltet. Derudover påhviler det Give Tennisklub at stå for ophængning og 
vedligeholdelse af skiltet. 
 
Sponsoratet gælder fra 1. april til 31. marts, og betalingen for sponsoratet fristes til 30. april 
(Give Tennisklub udsender faktura). Ønsker en sponsor ikke at fungere som en del af ”Team 
Give i Elitedivisionen” længere, ophører sponsoratet pr. 31/3. 

 
 

 



 

 

 
Sponsorpakke 2 
Skilt med firmalogo og tekst på banerne 
 
Pris: 1.500 kr. årligt (bemærk, at dette ikke betales det første år) 
 
I denne pakke får sponsor et reklameskilt opsat på anlægget. Skiltet skal måle 60*290 cm., og 
det koster max. 2.000 kr. + moms at få fremstillet et skilt i denne størrelse. Udgiften til skiltet 
påhviler sponsor, men til gengæld betales der ikke sponsorat på 1.500 kr. det første år.  
 
Give Tennisklub sørger gerne for alt praktisk vedr. bestilling og udfærdigelse af skiltet. 
Derudover påhviler det Give Tennisklub at stå for ophængning og vedligeholdelse af skiltet. 
 
Sponsoratet gælder fra 1. april til 31. marts, og betalingen for sponsoratet fristes til 30. april 
(Give Tennisklub udsender faktura). Ønsker en sponsor ikke at fungere som sponsor længere, 
ophører sponsoratet pr. 31/3. 
 
 

 
 
Sponsorpakke 3 
Digital eksponering 
 
Pris: 500 kr. årligt 
 
I denne pakke får sponsor eksponering på klubbens 
facebook- og hjemmeside med links direkte til sponsors 
egen hjemmeside. 
 
 
 
 
 
Info vedrørende skiltene 
 

- Det er sponsor, der afgør, hvor skiltene skal fremstilles, men de opstillede mål skal 
overholdes. 

- Skiltene skal være vejrbestandige. 
- Prisen på fremstillingen af skiltene afhænger af antallet af farver, som sponsor ønsker 

på skiltet. 
- Vi anbefaler Mila Tryk og Skilte, som er et lokalt firma, der har produceret skilte til 

Give Tennisklub siden 2001. Materialerne er af høj kvalitet, og det kan ikke ses på selv 
de ældre skilte, at de har været udsat for dansk vind og vejr i mange år. 

 

 


