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Præsentation

Kære sponsor!
Aalborg Vandski Klub blev stiftet af en frivillig ildsjæl Niels Mozart på hans 25 års fødselsdag den 18.
februar 1974. Han startede med sin egen båd, som blev hjemtaget fra Thulebasen. Det var en Ford
Fletcher med 120 hk Chrysler Outboard, men senere købte klubben sin egen båd. Dengang var
klubben beliggende i Limfjorden i mellem Egholmfærgen og Friluftsbadet. I 1985 flyttede klubben til
en af Aalborg Portlands lergrave, nemlig Voerbjerg Sø i Nørresundby. Her har klubben haft til huse
lige siden. I dag er det Aalborg Kommune, som ejer området. Hele området er omdannet til et
rekreativt område med en gangsti hele vejen rundt om søen, hvor der er opsat borde- og
bænkesæt. Der er etableret Vadum Banesti, som forløber på den vestlige side af søen og forbi
klubhuset. Klubhuset blev bygget i 1988 og er indrettet med lækre faciliteter og en stor terrasse
med udsigt over området/søen. Speedbåden er en specialbygget vandskibåd af mrk. Ski Nautique
med 400 hk.
Aalborg Vandski Klub har igennem sine 43 år altid været drevet af en oprigtig forkærlighed for det
frivillige sociale arbejde og vandski på mange niveauer. Frivillige har fejret både 20, 30 og 40 års
jubilæum i klubben, og vi tiltrækker forsat børn og voksne, der ubetinget lægger deres engagement
i klubbens drift og udvikling.
Siden starten i 1974 har Aalborg Vandski Klub formået at fastholde sin forankring i breddeidrætten,
det sociale engagement, fællesskabet og frivilligheden. Samtidig med at klubben har fulgt med
udviklingen indenfor vandskisporten, og har haft fokus på at støtte og udvikle mange talentfulde
vandskiløbere, der gennem årene har startet deres karriere i Aalborg Vandski Klub. Gennem årene
har klubben haft flere talenter udtaget til landsholdet og deltaget i nationale og internationale
mesterskaber.
Vi ser frem til den kommende sæson 2017 med stor spænding. Vores gamle vandskihop er gået på
pension. Det bliver erstattet med et nyt hop, som skal laves færdig og derefter lægges i søen. Når
det er sket, har vi igen Danmarks bedste vandskianlæg, som er attraktivt for vandskiløbere fra hele
Nordeuropa.
Klubben er arrangør for flere konkurrencer i 2017. Det er den nationale Junior Fun Tour, hvor
vandskiløbere under 18 år deltager. Derudover skal vi afholde Danmarksmesterskaberne i
slutningen af juli måned. Vi holder som sædvanligt vores egen Slalom Cup i starten af august, hvor
vandskiløbere fra hele Nordeuropa plejer at deltage. Ud over konkurrencerne bliver der også afholdt
træningslejre for børn og unge.
Vi har i år for første gang udformet et sponsoroplæg, som vil være udgangspunkt for drøftelse af,
hvordan vi bedst muligt sammensætter sponsoraftalen, så den står mål med dine/jeres ønsker og
forventninger. Vi ønsker at tilbyde sponsoraftale til gensidig gavn og glæde og håber du/I føler
dig/jer inspireret til, at blive en del af sponsorkredsen i Aalborg Vandski Klub
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Hvorfor blive sponsor

For at kunne tilbyde vores medlemmer vandski til en overkommelig pris, har vi som andre ”små”
klubber, behov for økonomisk hjælp fra sponsorer, der har interesse og engagement i at støtte den
”gode sag” i lokalområdet.
Alle sponsorater går til aktiviteter i klubben og til at dække materialer, tøj og udstyr.
Vi vil derfor gerne fremvise og promovere vores sponsorer, enten ved at vise dit/jeres Logo /
Firmanavn frem, på vores trøjer eller elektronisk på vores online medier, så det kan være til gavn
for begge parter
Skatteteknik
Sponsorbidrag giver fradrag. Vigtigt…!
Sponsorbidrag er en driftsomkostning og giver fradrag, dersom der foreligger en aftale om
gensidighed i forpligtelserne. Sponsorfradrag til sportsfolk, sportsklubber og andre kulturelle formål
kan trækkes fra som en reklameudgift, når sponsors identitet (navn, logo o.l.) fremgår af skiltning
eller på anden måde synliggøres.
Når du/I har lavet en aftale med Aalborg Vandski Klub om et sponsorat, udarbejdes der
dokumentation i form af en sponsoraftale, hvoraf både ydelsen og modydelsen fremgår.
Vi glæder os til samarbejdet og ser allerede nu frem til en årlig sponsordag, hvor alle klubbens
sponsorer inviteres til at prøve kræfter med vandskisporten.
Med sportslig hilsen
Lars Nørkjær
Formand
formand@aavk.dk
Tlf. 61 67 78 04

Christian Tilsted Jørgensen
Sponsoransvarlig
sponsor@aavk.dk
Tlf. 22 81 81 47
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Elektroniske medier

Logo på hjemmeside
Aalborg Vandski Klubs hjemmeside er populær. Den besøges af en bred vifte af personer både her
fra området og fra andre klubber, som har interesse omkring AAVK. Derudover besøges den af
gæster, som enten skal arrangere polterabender eller firmaarrangementer.
Vi håber at rigtig mange af vore sponsorer vil tage imod tilbuddet om, at få firmalogoet eksponeret
på hjemmesiden. Det markerer, at netop dit/jeres firma deltager aktivt i det lokale foreningsliv.
Har dit/jeres firma egen hjemmeside, og hvis
du/I ønsker det, får du/I oven i købet et link,
således at vore besøgende let kan finde over
på din/jeres hjemmeside – vi er sikker på, at
der er fuld valuta for investeringen.
Et virkeligt godt sponsorat, som aftales for 1
år ad gangen.

Prisen for dette produkt er:
Kr. 750,00

Logo i nyhedsbrevet
Hver måned i sæsonen udsendes
elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne
og andre interesserede, som er tilmeldt.
Få dit/jeres logo / virksomhedsnavn
med i nyhedsbrevet med link direkte til
jeres hjemmeside.
Du/I kommer med i alle nyhedsbreve
i sæsonen.
Prisen for dette produkt er:
Kr. 400,00
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Sponsorvæg / Beachflag

Aalborg Vandski Klub fremstår som en af de absolut flotteste vandskiklubber i Danmark.
Vores sponsorvæg er indrettet på klubhusets vestgavl og direkte ud til Vadum Banesti, hvor der
dagligt kommer rigtig mange mennesker. Det være sig selvfølgelig klubbens medlemmer og ikke
mindst gæster i form af polterabender og firmaarrangementer. Det er også her, hvor mange vælger
at parkere deres bil og gå en tur i det rekreative område rundt om søen, samt lufte deres hunde.
Vadum Banesti benyttes dagligt som pendlerrute for cyklister, som arbejde i byen, ligesom
mountainbikeryttere og løbere anvender området i stor stil.
Der er stor valuta for pengene i at få et sponsorskilt på vores sponsorvæg.
Derudover tilbyder vi at man kan profilere sin virksomhed med et beachflag sponsorat. Beachflaget
opsættes ved startbroen i forbindelse med arrangementer som konkurrencer, træningslejre,
polterabender og firmaarrangementer.
Aalborg Vandski Klub forestår opsætning af sponsorskilt og beachflag, ligesom vi står for
vedligeholdelsen og den alm. kosmetiske rengøring.
Ændringer i layout står for sponsors egen regning.
Sponsoraftalen løber 1 år ad gangen gældende fra sæsonstart i april måned.
Prisen for dette produkt er:
Sponsorskilt:
Kr. 1.000,00

20 x 75 cm, inkl. fremstillingen det første år

Kr. 2.500,00

40 x 150 cm, inkl. fremstilling det første år

Beachflag:
Kr. 3.000,00

inkl. fremstilling
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Hovedsponsorat

Som vores hovedsponsor køber du/I den fulde pakke, hvor din/jeres virksomhed virkelig bliver
promoveret efter alle kunstens regler.
Vælger du/I at indgå aftale om et hovedsponsorat får du/I:


Klistermærker på begge frontsider af båden



Stort flagbanner, som hænger ned foran hoppet. Det kan ses fra hele området ved klubhuset
og broen.



Stort skilt på sponsorvæggen



Stationært logo på hjemmeside med link til hjemmeside



Logo i nyhedsbrevet med link til hjemmeside



Omtale på vores facebookside

SPONSOR

Sponsoraftalen løber 1 år ad gangen gældende fra sæsonstart i april måned.
Prisen for dette produkt er:
Kr. 7.000,00

inkl. fremstilling det første år

Sponsorater i øvrigt
Sponsorering af firmagavekort – til brug som præmier
ved konkurrencer eller lignende……………………………………………………..kr.
”Velkommen i klubben” sponsorat som går til
opstartsarrangementer for vores B&U afdeling……………………………..kr.
Direkte kontant tilskud til vedligeholdelse af
vandskianlægget……………………………………………………………………………..kr.
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Sponsoraftale

Mellem Aalborg Vandski Klub, og:
___________________________________
Sponsor, firmanavn og evt. stempel

_______________________________________
Kontaktperson

___________________________________
Tlf. evt. direkte nr.

_______________________________________
E-mail adresse til kontaktperson

-er der den_______________ 2017 indgået aftale om nedenstående sponsorat(er):

Sponsorat

Stykpris

Logo på hjemmeside
Logo i nyhedsbrevet
Sponsorskilt, 20 x 75 cm
Sponsorskilt, 40 x 150 cm
Beachflag
Hovedsponsorat
Firmagavekort
”Velkommen i klubben”
Direkte kontant tilskud

I alt Bemærkning

750
400
1.000
2.500
3.000
7.000

Total sponsorat pr. år inkl. moms
Aftalen er bindende og er for hver del gældende i den udstrækning, som det står anført i sponsoroplægget.

___________________________________

_______________________________________

Sponsor

Aalborg Vandski Klub
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