
SAMMEN VINDER 
VI I HORSENS



2 3



4 55

HORSENS 

VIL I 
TOP 6

Efter nu 3 sæsoner i den bedste danske kvindeliga 
og indfrielsen af målet om at komme i slutspillet, er vi  
klar til at tage næste skridt. Vi har styrket holdet med 
4 nye spillere til denne sæson og målsætningen er 
ikke bare slutspillet, men top 6 og hvad det kan føre 
med sig af europæisk deltagelse. Vi er samlet om-
kring tophåndbold i Horsens og kan mærke at gode 
præstationer både på og udenfor banen giver større 
opbakning fra sponsorer, tilskuere og øvrige samar-
bejdspartnere. Dette satser vi på at udvikle yderlige- 
re i indeværende sæson. 
Sammen vinder vi i Horsens.

“Jeg skrev kontrakt med HH Elite, fordi det er et 
spændende projekt at skulle bygge noget op. Det 
er en ambitiøs klub, og det kunne være fantastisk 
at være med til at få HH Elite op i toppen af dansk 

håndbold. Da jeg sidst var i Horsens i sæsonen 
2010-11, var det målet at komme tilbage i ligaen, 
men det lykkedes ikke, så nu skal det lykkes at 

komme i toppen af Kvindeligaen”

 Annette Jensen
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• HH Elite skal være med til at profilere Horsens  
 som en attraktiv idrætsby og dermed være med  
 til at fastholde og tiltrække borgere.

• Vores elitespillere skal være med til at tiltrække  
 og fastholde en stor og stærk ungdomsafdeling 
 ved at være forbillede for ungdommen.
 
• Vi vil udvikle talenter og samtidigt sikre 
 livskvalitet i dagligdagen.

• HH Elite skal være bindeled mellem  
 uddannelsesinstitutioner og sport.

• Vi tager udgangspunkt i træningsmetoder og  
 afvikling af  kampe efter skandinaviske værdier.

• Klubben HH Elite skal drives på en sund økonomi,   
 hvilket betyder at økonomi er vigtigere  
 end sportslige resultater.

HH ELITE 
SKABER 

MERE 
VÆRDI
I HH Elite ønsker vi, sammen med vores sponsorer, at 
skabe et unikt sammenhold i klubben og i byen. Vi vil 
være med til at øge følelsen af lokal stolthed, og sam-
men skal vi skal løfte både klubbens og byens brand.

Når det går godt for HH Elite, skal det smitte af på 
sponsorer, på ungdommen og på Horsens i det hele 
taget. Vi skal skabe mere værdi.
Og med det mener vi:

VISION
HH Elites vision er at udvikle det forretningsmæssi-
ge aspekt og i højere grad sikre, at vi skaber værdi 
for vores sponsorer både på kort og på langt sigt. 
Vi skal sikre, at de virksomheder, der støtter op 
omkring HH Elite, får mest mulig værdi for deres 
sponsorat.
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BLIV 
SPONSOR 
– FOR GENSIDIG VÆRDI

Vi tilbyder sponsorer i HH Elite en professionel sam- 
arbejdspartner, der med baggrund i et solidt øko- 
nomisk fundament kan sikre positiv eksponering så-
vel lokalt, regionalt som nationalt. Det gør vi med 
udgangspunkt i et aktivt netværk og en aktiv kunde- 
pleje. Vi lægger stor vægt på, at du som sponsor bli-
ver en del af et stærkt netværk og som deltager i 
vores aktiviteter får muliggjort en større eksponering 
af din virksomhed. Vi vil medvirke til at skabe tætte 
relationer mellem din virksomhed og HH Elites Net-
værk.

“Historien omkring HH Elite er fantastisk med 
værdierne og den kultur, som er ved at blive byg-
get op. Det passer perfekt ind i mit liv og for min 
familie. Jeg har sat min landsholdsambitioner på 
pause efter jeg er blevet mor, så håndboldmæs-

sigt er HH Elite det vigtigste for mig.” 

Stine Bodholt
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SAMMEN VINDER 
VI I HORSENSSKAB RELATIONER OG FÅ ET STÆRKT  

ERHVERVSNETVÆRK GENNEM HH ELITE

10

EKSPONERING NETVÆRK

MEDARBEJDERE KUNDER

Vælg mellem VIP-kort 
eller VIP-kort mini

• Netværksmøder – 10 stk.
• VIP-arrangementer – 18-20 stk.
• Netværk i barområdet til hjemme- 
 kampe
• Free seating i sponsorsektionen
• Kickoff
• Pejseshow
• HH Elite Company Golf Day
• Afslutningsreception
• HH Elites års- og fordelskort

Forskellen mellem VIP og VIP-mini er, at VIP 
er inkl. spisning til hjemmekampene
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PARTNERKONCEPT
Findes i flere eksemplarer 
2 VIP-kort hele sæsonen i pakke 22.000

1 VIP-kort hele sæsonen i pakke 12.000

Ekstra VIP-kort hele sæsonen i pakke 10.000

Billetpakke VIP, 10 stk. til enkelte kampe   6.000

2 VIP-kort Mini hele sæsonen i pakke 13.000

1 VIP-kort Mini hele sæsonen i pakke   7.500

Billetpakke almindelige, 50 stk. til enkelte kampe   2.800

Års- og Fordelskort – gælder 12 måneder      600

Salgsstand foyer / VIP lounge – pr. kamp 2.000

SoMe-pakke inkl. annoncebudget 20.000

LED reklame 2 spot á 15 sekunder alle kampe 10.000

LED reklame 2 spot á 15 sekunder ikke tv-kampe 7.500

LED reklame 2 spot á 15 sekunder kun tv-kampe 7.500

Produktion af LED med leveret materiale 2.000

Banner på balkon 1 x 2,5 m. 10.000

Storbanner over balkon 2 x 5 m. 20.000

Gulvreklame på bane 1 x 4 m. 30.000

Gulvreklame baglinje 1 x 3 m. 25.000

Gulvreklame i et mål 80 x 290 cm (solgt sæson 2022/23) 25.000

Hjørnepyloner 160 x 80 cm., 1 stk. 15.000

Fast bande A-skilt bag mål 1 x 2 m. 2-sidet 20.000

Fast bande A-skilt spillertribune 1 x 2 m. 1-sidet 15.000

Roll-Up i VIP lounge til alle kampe 7.500

Eksponering på entrebillet 7.500

Banner-eksponering på Tophåndbold app 10.000

Kampsponsor 10.000

Boldsponsor 7.500

Indlæg ved firmaarrangement fra en spiller 5.000

Video med 2 spillere inkl. produktion og redigering 7.500

Findes kun i ET eksemplar
Kick-off sponsor 5.000

Company Golf Day Sponsor 5.000

Holdopstillingsponsor 12.500

Gulvaftørrere (solgt sæson 2022/23) 12.500

Straffekast (solgt sæson 2022/23) 12.500

2 min. Udvisning (solgt sæson 2022/23) 12.500

Gult, rødt eller blåt kort (solgt sæson 2022/23) 12.500

Team Time Out (solgt sæson 2022/23) 12.500

Front på dommerbord (solgt sæson 2022/23) 20.000

Hjørnebanner 1 i tv-vinkel, 2 x 9 m. (solgt sæson 2022/23 30.000

Hjørnebanner 2 i tv-vinkel, 2 x 9 m. (solgt sæson 2022/23) 30.000

Hjørnebanner spillertribune, 2 x 9 m. (solgt sæson 2022/23)  25.000

Kampens Spiller – ude og hjemmehold 15.000

Årets spiller med eksponering på SoMe 7.500

Årets fighter med eksponering på SoMe 7.500

Kampens fighter hjemmehold (solgt sæson 2022/23)  12.500  

Kampens fighter udehold 10.000

Gulvreklame – midtercirkel ø 400 cm (solgt sæson 2022/23) 50.000

Navn på VIP lounge (solgt sæson 2022/23) 85.000

Navn på hovedtribune (solgt sæson 2022/23) 100.000

Navn på spillertribune 50.000

Navn på scenen 50.000

Tøjeksponering / Spillertrøje: 
Bryst (solgt sæson 2022/23) 70.000

Mave øverst (solgt sæson 2022/23) 60.000

Mave midt (solgt sæson 2022/23) 60.000

Mave nederst (solgt sæson 2022/23) 60.000

Skulder front højre (solgt sæson 2022/23) 30.000

Skulder front venstre (solgt sæson 2022/23) 30.000

Ryg øverst (solgt sæson 2022/23) 70.000

Ryg midt (solgt sæson 2022/23) 30.000

Ryg nederst (solgt sæson 2022/23) 30.000

Skulder bag højre (solgt sæson 2022/23) 24.000

Skulder bag venstre (solgt sæson 2022/23) 24.000

Side højre 30.000

Side venstre 30.000
 

Spillershorts:
Bagpå venstre ben (solgt sæson 2022/23) 30.000

Bagpå højre ben (solgt sæson 2022/23) 30.000

Foran venstre ben 30.000

Foran højre ben 30.000
 

Målvogter: 
Højre og venstre lår (solgt sæson 2022/23) 12.000

Højre og venstre skinneben (solgt sæson 2022/23) 12.000

Øvrige tøjeksponeringer: 

PRISLISTE 2023

Priser er kr. ekskl. moms - Tryk m.v. betales af sponsor

Solgt

SPONSOR-
TYPE

KLUB ERHVERV ELITE EKSKLUSIV EKSKLUSIV
+

PARTNER PARTNER
+

HOVED

ADGANG TIL 
HHE NETVÆRKET • • • • • • • •
RET TIL AT BRUG
HHE LOGO • • • • • • • •
 
LOGO VISES PÅ 
SKÆRME I VIP • • • • • • • •
 
LOGO VISES PÅ                         
SKÆRME I HAL • • • • • • • •
LOGO I 
KAMPPROGRAM • • • • • • • •
LOGO MED LINK 
PÅ HJEMMESIDEN • • • • • • • •
SOME 
EKSPONERING • • • • • • • •
EKSKLUSIVT 
ARRANGEMENT 
FOR TO PERSONER • • • • •
ROLL-UP ROLL-UP 1/8 ROLL-UP 1/4 ROLL-UP 1/2 ROLL-UP 1/2 ROLL-UP 1/1 ROLL-UP 1/1 ROLL-UP 1/1

ANNONCE I 
NYHEDSBREV 0 1 2 3 3 4 4 5

ANNONCE I 
NYHEDSBREV

15.000
Køb for kr. 10.000

25.000
Køb for kr. 17.500

35.000
Køb for kr. 25.000

60.000
Køb for kr. 45.000

85.000
Køb for kr. 70.000

120.000
Køb for kr. 
100.000

180.000
Køb for kr. 
160.000

>250.000

Ryg Bryst
Skulder  
højre

Skulder  
venstre

Paradedragt 20.000 13.500 13.500 13.500

Opvarmningsbluse 15.000 15.000 10.000 10.000

Cheftræner 20.000 13.500 13.500 13.500

Assistenttræner 10.000 6.700 6.700 6.700

Holdleder 15.000 10.000 10.000 10.000

Sundhedssektor 15.000 10.000 10.000 10.000

Frivillige 15.000 10.000 10.000 10.000
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• Cheftræner 
 Ryg / bryst / skulder

• Assistenttræner 
 Ryg / bryst / skulder

• Holdleder 
 Ryg / bryst / skulder

• Frivillige 
 Ryg / bryst / skulder

• Sundhedssektor 
 Ryg / bryst / skulder

• Spillertrøje: 
 Bryst
 Mave
 Side højre 
 Side venstre
 Skulder front
 Skulder bag
 Ryg top
 Ryg bund

• Opvarmnings t-shirt:
 Ryg / bryst / skulder

• Bukser front
 Bukser bag

• Målmand

• Paradedragt:  
 Ryg / bryst / skulder

EKSPONERING PÅ  

TØJ 
EKSPONERING

I HAL

Synligt i hallen:
• LED reklamer
• Banner på balkon  
 eller bag mål
• Gulvreklamer  
 4 x 1 m
• Gulvreklamer  
 i begge mål 80x290 cm
• Gulvreklame baglinie 
 3 x 1 m.
• Dommerbord
• Hjørnebanner  
 sydøst
• Hjørnebanner  
 sydvest
• Midtercirklen
• Hjørnepyloner 4 stk.

Nævnes af speaker:
• Gulvaftørrer
• Straffekast
• 2 min. udvisning
• Timeout
• Kampsponsor
• Boldsponsor
• Personlig sponsor
• Gule, røde og 
 blå kort

SPILLERSPONSOR:

• Logo spillertrøje nederst på ryggen 
• Speak med firmanavn ved spillerpræsentation 
• Speak med firmanavn ved scoring 
• Logo i kampprogrammets holdopstilling
• Logo ved spillernes billede på hjemmesiden 
• Logo på skærme i VIP
• Logo på skærme i hal
• Logo på Roll Up i hal
• Logo i kampprogram
• Logo med link på hjemmeside

A-spillere:

KR. 30.000 
ekskl. moms 

Max. 2 sponsorer pr. spiller.

B-spillere:

KR. 20.000 
ekskl. moms

Max. 2 sponsorer pr. spiller.

C-spillere:

KR. 10.000 
ekskl. moms

Max. 2 sponsorer pr. spiller.

• Du har rettighederne til at bruge spilleren til   
 markedsføring
• Du får en virksomhedsprofil & ambassadør for  
 din virksomhed
• Spilleren kan stå til rådigved ved et firmaar  
 rangement fx et foredrag
• Fotografering (excl. fotograf)
• Rettighederne til at bruge spilleren i online og   
 offline markedsføring

Kampsponsorat 
indeholder:
• Speak i hallen
• Nævnt i kampprogram
• Nævnt i annonce
• Nævnt på pyloner ved   
 indfaldsvejene
• Nævnt på SoMe
• 10 tribunebilletter og 2   
 VIP-billetter til kampen

Boldsponsorat
indeholder:
• Signeret bold
• Speak i hallen
• Nævnt i kampprogram
• Nævnt på SoMe
• 10 tribunebilletter og 2   
 VIP-billetter til kampen

Desuden mulighed 
for: 
• Salgsstand i foyer eller  
 lounge
• Indlæg i VIP lounge
• Samples eller brochurer i  
 VIP lounge

Desuden mulighed 
for:
• Salgsstand i foyer eller  
 lounge
• Indlæg i VIP lounge
• Samples eller brochurer i  
 VIP lounge
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LIGAKAMP 
SPONSORAT

TILKØB

+  Bolde kastes ud af spillerne 

+  VIP-arrangement og spisning i VIP-lounge for  
 udvalgte kunder, der stilles reserveret bord(e)  
 til rådighed, á kr. 600,00 pr. person  

+  Spillertrøjer - gule - med eller uden sponsor- 
 reklamer og evt. signeret af spillerne  

+  Projektledelse af vores Eventchef - 20 timer  
 til hjælp til invitationer, konkurrencer mm. 
 i alt kr. 6.000,00

Prisen forhandles alt efter behov og ønsker. 
 
Alle priser er ex. moms.   

LIGAKAMP
SPONSORAT

+  Råderet over samtlige tilskuere pladser i  
 Forum Horsens, der ikke er solgt i sæson-    
 aftaler 

+  Ret til at arrangere events efter eget valg i  
 foyer før og efter kampen 

+  Pladser foran Forum kan anvedes til udstil- 
 ling efter eget ønske 
 
+  Op til 10 medarbejdere der deltager i VIP  
 arrangement med spisning - kan være  
 medarbejdere der har opgaver ifm.   
 arrangementet 

+  Sportsremedier som mål samt borde, stole  
 mm. der ønskes anvendt ifm. events i  
 foyer

+  Har sponsor en maskot anbefales det, at  
 denne deltager sammen med HH Elites  
 Brummeline før, under og efter kampen 
  
+  Annoncering af kampsponsorat af hal  
 speaker med kort intro af sponsor 
  
+  Pausekonkurrence på banen 
  
+  Introduktion og mulighed for indlæg til  
 VIP-arrangement

+  Reklameflag placeret ved indgangen til  
 VIP-arrangement 

+  Ved TV-kampe hjælper HH Elites  
 medarbejdere med ned- og oprulning af  
 logobanner (tifo) over tilskuerrækker 

Basispriser:

Kr. 30.000 pr. kamp i grundspillet 

Kr. 40.000 pr. kamp i grundspillet, som vises på 
TV2 eller TV2-Sport - vides normalt 6 til 8 uger før

Kr. 40.000 pr. kamp i slutspillet 

Kr. 50.000 pr. kamp i slutspillet, som vises på TV2 
eller TV2-Sport - langt de fleste kampe vises på TV.
 
Alle priser ex. moms.

Pakken indeholder kampsponsor-pakken plus følgende:
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TALENTUDVIKLING
I HH REGI (BOBLERE)

SPONSORAT FOR HH ELITE
Pakken indeholder følgende: 
+  Fit&Sund årskort så ungdomsspillerne kan træne  
 sammen med ligaholdet, og med de progammer,  
 der er udarbejdet til ligaholdet. 

+  Indgå i sundhedsordningen for ligaholdet, således  
 at ungdomsspillerne behandles på lige niveau   
 som ligaholdets spillere. 

+  Uddannelsesrådgiving via 4-Player aftalen  

+  En tøjpakke - lidt mindre end ligaholdet, men dog  
 med opvisningstøj ved evt. udtagelse til ligakampe.  
 Pakken vil indeholde sko, indlæg, skinner mm.

+  Gratis kontigent i HH + evt. lommepenge  
 2 - 3.000 kr. pr. md.

+  Arbejdsskadeforsikring samt  
 heltidsulykkesforsikring (kr. 500.000) 

Vi ønsker at tiltrække og fastholde de bedste U17 og U19 
talenter i moderklubben HH. Med de bedste mener vi spil-
lere, der tilknyttes ligaholdet med udvalgte træninger samt 
spiller med på ligaholdet, når der er behov eller muligheder.

Det drejer sig om 3 til 4 spillere pr. sæson. Programmet er 
et tilskud til de enkelte spillere, så de kan koncentrere sig 
om deres uddannelse og håndboldtræning, uden at de be-
høver have fritidsjob ved siden af.

Pris pr. spiller minimum 50.000 pr. sæson. 

TALENTUDVIKLING
SPONSORAT (BOBLERE)

KR. 50.000 
Pr. spiller pr. sæson
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TALENTUDVIKLING 
I HH REGI (TRAINEE)

Pakken indeholder følgende: 
+  Fit&Sund årskort så ungdomsspillerne kan træne  
 sammen med ligaholdet, og med de programmer,  
 der er udarbejdet til ligaholdet. 

+  Indgå i sundhedsordningen for ligaholdet, således  
 at ungdomsspillerne behandles på lige niveau  
 som ligaholdets spillere. 

+  Uddannelsesrådgiving via 4-Player aftalen  

+  En tøjpakke - lidt mindre end ligaholdet, men dog  
 med opvisningstøj ved evt. udtagelse til ligakampe.  
 Pakken vil indeholde sko, indlæg, skinner mm.

+  Lommepenge

+  Arbejdsskadeforsikring samt  
 heltidsulykkesforsikring (kr. 500.000) 

TALENTUDVIKLING
SPONSORAT (TRAINEE)

For ligaholdet ønsker HH Elite A/S at tilbyde minimum 2 
spillere en 2 årig kontrakt, så de har mulighed for at prøve 
deres talent af.  
 
Dette tilbydes, hvis de ikke er dygtige nok endnu til at opnå 
en egentligt professionel kontrakt, men vi vurderer, at et par 
år i et professionelt milijø vil bringe dem derhen. 

Det betyder at vi konstant har minimum 4 årsværk i gang i 
dette udviklingsprogram. Den pakke ungdomsspillerne tilby-
des er lig den vore professionelle spillere tilbydes bl.a. DHF 
kontrakt, men dog med en månedsløn på 3.000 til 4.000 pr. 
måned.

Pris pr. spiller minimum kr. 100.000 pr. sæson.

KR. 100.000 
Pr. spiller pr. sæson
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HH Elite forventer op mod 1.500 tilskuere til vore hjemme-
kampe. Vi har set en opadgående trend i starten af sæsonen 
og vi håber selvfølgelig på med godt spil og sejre, at det kan 
fortsætte. Vi har skruet lidt ned for musikken under kampene, 
så man bedre kan fornemme stemningen fra tilskuerne. Hånd-
bold skal ses live og Forum Horsens danner en perfekt ramme 
om oplevelsen.

T I L S K U E R T A L 
I KVINDE  

L I G A E N

Vores boblerkontrakter er en mega tillidserklæ-
ring. Jeg er rigtig glad for, at Højgaard og jeg får 
aftalen på samme tid, så vi har mulighed for at 

støtte os op ad hinanden. Vi bliver en endnu større 
del af spillertruppen og det er fedt”  

Mathilde Bisgaard
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Kampene i Kvindeligaen bliver vist på hhv. TV2, TV2-
Sport og som noget nyt i TV2-Play I gennemsnit er 
der på TV2 ca. 200.000 seere, mens der på TV2-
Sport er ca. 60.000 seere. 

Vi forventer som top-6 hold i denne sæson at få 
eksponering i op mod 10 TV-kampe. Forventeligt 5 
hjemmekampe og 5 udekampe.

K V I N D E   

L I G A E N
TILTRÆKKER TV-SEERE
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TROVÆRDIGHED 
OG GENSIDIG 
RESPEKT

HH Elite A/S er skabt for at tilvejebringe det øko- 
nomiske fundament for at kunne tilbyde tophåndbold 
i Horsens. Dette sker primært ved at indgå samar-
bejde med forskellige partnere i erhvervslivet i og 
omkring Horsens. Vi ønsker at tiltrække og fastholde 
flere unge mennesker i en social sport som hånd-
bold. Dette gøres ved, at de har rollemodeller at se 
op til – uden elite ingen bredde.

I HH Elite er vi optaget af at opføre os ordentligt.  
Troværdighed, tillid og gensidig respekt er nøgle-
ord for os, over for alle – både internt som eksternt. 
 
Med venlig hilsen
Jørgen Møller
Direktør

”HH Elite er en klub i en god udvikling og en 
klub med kæmpestore ambitioner, og det er fedt 
at være en del af. Jeg synes holdet har et kæmpe 
potentiale, så hvis vi holder os skadefri, tror jeg, 

at det bliver en vild sæson.” 
 

Maria Mose Vestergaard. 
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”Der er ikke noget der kommer af sig selv og da slet 
ikke en plads i slutspillet i den danske Kvindeliga.
Men vi lykkedes med det i den forgangne sæson og 
selv om resultaterne i slutspillet ikke helt gik vores 
vej, så ved vi nu hvad der skal til.
Vi har oprustet med 4 nye spillere til denne sæson og 
satser på en spændende og succesfuld sæson. Vi 
skal stadig holde os selv oppe på mantraet: Som vi 
træner, sådan spiller vi også kamp.
Vi skal vise gejst og udstråling overfor både mod-
standere og publikum og udfolde det potentiale, der 
er i holdet, så vi kan vinde sammen i Horsens.”

Jan Leslie
Cheftræner

S L U T S P I L L E T  E R  ( O G S Å )

MÅLET 
FOR SÆSON 22/23
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BLIV MEDINVESTOR
I HH ELITE

SAMMEN VINDER 
VI I HORSENS

EJERFORHOLD:
HH Elite er et aktieselskab ejet af 
selskaber tilhørende Lone og Jørgen 
Møller & Lise og Henning Jørgensen.

Er du interesseret i at blive medinvestor
i HH Elite, så kontakt venligst 
Henning Jørgensen på  
mail: hj@hojmarksvej.dk

ORGANISATION:

Jørgen Møller
Direktør
tlf: 2529 7275
mail: jorgen.moller@hhelite.dk

SALG:

Morten Holmer
Salgschef
tlf: 7178 7931
mail: morten.holmer@hhelite.dk

Henning Jørgensen
tlf: 2016 5474
mail: hj@hojmarksvej.dk

Michael Iversen
mail: miiv@hth.dk

Hans Henrik Nielsen
mail: hhn@badelement.dk

Peter Salat Petersen
Arrangementer og salg
tlf: 3055 4060
mail: peter.salat@hhelite.dk

ADMINISTRATION:

Simon Riel Henriksen
Event Chef
tlf: 2985 0041
mail: simon.henriksen@hhelite.dk

Keld Jensen
Administrationschef
tlf: 2222 7932
mail: keld.jensen@hhelite.dk

Maria Mose Vestergaard
SoMe og marketing
mail: maria.vestergaard@hhelite.dk

Lone Møller
Administration
mail: lone.moller@hhelite.dk

Klaus Møller
Gæstehold og kontakt til frivillige
mail: klaus.moller@hhelite.dk

Mads Lorenzen
Økonomichef
mail: mads.lorenzen@hhelite.dk

BESTYRELSE: 

Jens Glavind
Formand

Henning Jørgensen
Medlem

Lise Jørgensen
Medlem

Michael Brock
Medlem

Christina Kristensen
Medlem

Simone Glavind 
Medlem

Hans Henrik Nielsen
Medlem

Michael Iversen
Medlem

Jørgen Møller
Direktør
tlf: 2529 7275
mail: jorgen.moller@hhelite.dk
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HH Elite A/S
Torvet 24,4, Horsens

T: 2529 7275
E: jorgen.moller@hhelite.dk

W: hhelite.dk
Følg med i hvad der sker på

SH
AR

K 
& 

C
O

.
11

/2
2


