Randaberg Håndballklubb
- En attraktiv
samarbeidspartner

Randaberg HK ble stiftet som egen
klubb 01.01.2000. Sesongen 2016/2017
består Randaberg HK av 17 spillende lag
fra 9 år t.o.m. senior. Damelaget vårt
spiller i 5.divisjon. For føste gang på flere
år stiller klubben et eget Herrelag. I
tillegg har vi rundt 50 barn fra 5-8 år på
minihåndballtrening – en viktig
rekrutteringsarena for oss.
Randaberg HK drives nesten utelukket
på dugnad. Ca 50 trenere, oppmenn og
andre ledere i Randaberg legger ned 1215 000 dugnadstimer gjennom året uten
noen form for økonomisk kompensasjon.
I tillegg kommer bidrag fra foreldre og
foresatte.

Randaberg HK ønsker å bli assosiert
med kvalitet og struktur. Klubben
fokuserer på Fair Play – vi ønsker å
styrke Randaberg HKs profil som
formidler av positive verdier på
håndballbanen. Gjennom gode ledere og
trenere har Randaber HK et godt
renommè blant andre klubber i regionen.
Randaberg HK ønsker gjennom våre 3
samarbeidsmodeller å invitere bedrifter til
å satse sammen med oss.
Ambassadør
Partner
Utvikling
Alle modellene vil gi din bedrift god
profilering.

Randaberg Håndballklubb
Postboks 95
4070 RANDABERG
E-post: post@randaberghk.no
Kontaktpersoner:
Stig Sivertsen, Tlf 951 94 547 mail: stig.sivertsen@lyse.net
Einar Schei Tlf 905 18 836 mail: einar@etech.as

Randaberg HK Ambassadør

Randaberg HK Ambassadør er den mest eksklusive samarbeidsmodellen for bedrifter
som ønsker å bruke RaHK for å profilere seg i lokalmiljøet. RaHK tilbyr den beste
profileringen klubben kan gi, internt og eksternt.

Pakken inneholder
Profilering på klubbdress
Profilering på drakter til våre seniorlag
Profilering under årlig turnering
Mulighet for profilering i Randaberghallen på våre arrangement
Firmalogo på all våre skriv internt og eksternt
Firmalogo på hjemmeside
Invitasjon til vårt hoved lederseminar
Prisen på denne sponsorpakken er kr 35.000,- pr. år. Kostnader for logo og trykking på
draktsett belastes sponsor i tillegg til pris på sponsorpakken.
Avtalen gjelder for 3 år.

Randaberg HK Partner

Randaberg HK Partner er en attraktiv samarbeidsmodell for bedrifter som vil bli assosiert
med en veldreven klubb. Profilering på våre ungdoms- og seniorlag, samt på våre
arrangement, vil bidra til dette.

Pakken inneholder
Profilering på drakter til ett utvalgt ungdomslag/seniorlag
Profilering under årlig turnering
Mulighet for profilering i Randaberghallen på våre arrangement
Firmalogo på all våre skriv internt og eksternt
Firmalogo på hjemmeside

Prisen på denne sponsorpakken er kr 15.000,- pr. år. Kostnader for logo og trykking på
draktsett belastes sponsor i tillegg til pris på sponsorpakken.
Avtalen gjelder for 3 år.

Randaberg HK Utvikling

Randaberg HK Utvikling er en samarbeidsmodell som vil gi RaHK mulighet til å fortsette
det gode arbeidet klubben gjør for barn og ungdom i kommunen. Din støtte vil bidra til
dette.

Pakken inneholder
Profilering under årlig turnering og andre arrangement.
Mulighet for profilering på ”Torget” i Randaberghallen på våre arrangement
Firmalogo på all våre skriv internt og eksternt
Firmalogo på hjemmeside

Prisen på denne sponsorpakken er kr 5.000,- pr. år. Avtalen gjelder for 1 år.

