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HORSENS 

VIL I 
SLUTSPILLET

Efter oprykningen i 2018/19 og 2 sæsoner i den bed-
ste danske kvindeliga er vi nu klar til at tage næste 
skridt. Vi har til den nuværende sæson styrket holdet 
markant og målsætningen er, at komme i slutspillet. 
Vi oplever stor støtte fra vores sponsorer, tilskuere 
og andre samarbejdspartnere. Et samarbejde vi sat-
ser på at udvikle yderligere i den kommende sæson. 
Vi er samlet omkring tophåndbold i Horsens og tror 
på, at gode præstationer inde på banen vil forøge 
vores muligheder hos sponsorer, tilskuere og øvrige 
samarbejdspartnere. 
Sammen vinder vi i Horsens.

”Jeg kan se mig selv i projektet og vokse 
sammen med det, så jeg tror helt sikkert, at det 

bliver interessant at følge Horsens de kommende 
sæsoner. Klubben er hurtigt kommet til at betyde 

meget for mig, da jeg altid har fået en god 
behandling. Jeg tænker især på forløbet med 

min korsbåndskade.”

Frederikke Gulmark
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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
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 bliv-
er 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 rela-
tioner mellem din virksomhed og HH Elites Netværk.

“Horsens er geografisk centralt placeret i 
Danmark, og håndboldmæssigt er Horsens et 

spændende projekt lige nu. Jeg siger ikke nej tak 
til at spille på landsholdet, men for mig er HH 

Elite det vigtigste. Jeg har stadig store 
ambitioner som håndboldspiller og har 

derfor lavet en tre-årig aftale i Horsens.”

Stine Bodholt
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HH Elite forventer godt 1.500 til vore hjemmekampe. Vi 
tror på, at den lange periode med coronanedlukning 
gør, at tilskuere vil være sultne efter at komme og 
se håndbold live igen og mærke stemningen i Forum 
Horsens.

TILSKUERTAL 
I  B A M B U S A 

KVINDE  

L I G A E N

”Det er fedt at klubben tror på os unge og ikke er 
bange for at bruge os. Jeg drømmer om, at vi i den 
nuværende sæson kan komme i slutspillet, som jo 

også er en del af målsætningen.”

Maria Holm
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Kampe i Bambusa Kvindeligaen bliver vist på hhv. 
TV2 og TV2Sport. I gennemsnit er der på TV2 cir-
ka 200.000 seere, mens der på TV2 Sport er cirka 
60.000 seere. Vi forventer som top-8 hold i den kom-
mende sæson at få eksponering i 10 TV kampe. For-
venteligt 5 udekampe + 5 hjemmekampe.

B A M B U S A 

KVINDE  

L I G A E N
TILTRÆKKER TV-SEERE
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SAMMEN VINDER 
VI I HORSENS

SKAB RELATIONER OG FÅ ET STÆRKT  
ERHVERVSNETVÆRK GENNEM HH ELITE

Over 30 netværksarrangementer årligt fordelt på følgende:
• 10 stk. morgen- eller eftermiddagsmøder
• 20 stk. netværksarrangementer til alle hjemmekampe før, 
 under og efter kampene
• Kickoff
• Pejseshow
• HH Elite Company Golf Day
• Afslutningsreception

Dette kan du opnå ved at være en del af HH Elite:
• Skabe relationer til andre virksomheder
• Fællesskab og sammenhold
• Være en del at et stort erhvervsnetværk 
• Gode og unikke oplevelser med andre erhvervsfolk
• Personlige relationer styrkes 
• Stor salgsflade
• Personlig udvikling
• Sparring med andre erhvervsfolk 
• Synlighed af dig og virksomheden

Vælg mellem VIP-kort eller VIP-kort mini
• Morgen- eller eftermiddagsmøder - 10 stk. 
• VIP-arrangementer med eller uden spisning – 18-20 stk.  
• Netværk i barområde 30. min. før kampstart,  
 i pausen og efter kampen
• Free seating i sponsorsektionen til alle hjemmekampe
• Kickoff
• Pejseshow
• HH Elite Company Golf Day
• Afslutningsreception 
• HH Elites fordelskort

Forskellen mellem VIP-kort og VIP-kort mini er, at VIP-kort er med 
spisning til VIP-arrangementerne 

14



16 1716

TROVÆRDIGHED 
OG GENSIDIG 
RESPEKT

HH Elite A/S er skabt for at tilvejebringe det økon-
omiske 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

“Mit klubskifte kommer til at styrke min 
landsholdschance, når jeg får en større rolle og 
mere spilletid i Horsens. Jeg kommer til at vise 

mig mere frem.”

Laura Damgaard
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”Der er ikke noget der kommer af sig selv og da slet 
ikke en plads i slutspillet i Bambusa Kvindeligaen. Så 
vi skal finde en formel for at arbejde sammen som 
hold, både til træning og i kamp.
Mantraet er: Som man træner sådan spiller man 
også kamp. 
Så hvis vi altid er klar, når vi møder op til træning 
og kamp, holder hinanden op på det og med gejst 
og udstråling viser det både overfor modstandere og 
publikum, skal det give resultater. 11 af de 14 hold i 
ligaen har meldt ambitioner ud om slutspillet, så vi 
ved hvad vi har at arbejde imod.
Vi skal vise 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  ( S T A D I G )

MÅLET 
FOR DENNE SÆSON
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SPONSORTYPE

PARTNERKONCEPT

KLUB ERHVERV ELITE EKSKLUSIV PARTNER HOVED

15.000
Køb for kr. 10.000

25.000
Køb for kr. 15.000

35.000
Køb for kr. 25.000

60.000
Køb for kr. 45.000

120.000
Køb for kr. 100.000

>250.000

 LOGO VISES PÅ SKÆRME  
 I VIP 

LOGO I KAMPPROGRAM

ADGANG TIL 
HHE NETVÆRKET

LOGO MED LINK 
PÅ HJEMMESIDEN

PRIS

RET TIL AT BRUGE 
HHE LOGO

ROLL-UP

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

•

Findes i flere eksemplarer 
2 VIP-kort i pakke 22.000

1 VIP-kort i pakke 12.000

Ekstra VIP-kort pr. stk. 10.000

2 VIP-kort Mini i pakke 13.000

1 VIP-kort Mini i pakke 7.500

Fordelskort senior 1.000

Fordelskort basis 600

Fordelskort ungdom 600

Billetpakke almindelige 50 stk. 2.800

Billetpakke VIP-10 stk. 6.000

Salgsstand foyer / vip lounge 2.000

SoMe-opslag ekskl. annoncebudget 7.500

LED reklame spot à 60 sekunder 15.000

LED reklame spot à 30 sekunder 7.500

Produktion af LED med leveret materiale 1.500

Banner på balkon 100X250 cm 7.500

Gulvreklame 1*4 m 30.000

Gulvreklame baglinje 1x4 m 20.000

Gulvreklame pr. mål 20.000

Hjørnepyloner - 2 stk. 1x0,6 m 20.000

Boldsponsor 7.500

Kampsponsor 7.500

Indlæg ved firmaarrangement fra en spiller 5.000

Indlæg ved firmaarrangement fra cheftræner 5.000

Pop out bag mål eller spillertribune 20.000 

Findes kun i ET eksemplar
Kickoff sponsor 5.000

Company Golf Day sponsor 5.000

Holdopstillingssponsor 10.000

Gulvaftørrere (solgt sæson 2021/22) 10.000

Straffekast (solgt sæson 2021/22) 10.000

2 min. udvisning (solgt sæson 2021/22) 10.000

Gule, røde og blå kort (solgt sæson 2021/22) 10.000

Team Time Out (solgt sæson 2021/22) 10.000

Kampens spiller - ude og hjemmehold (solgt sæson 2021/22) 10.000

Front på dommerbord (solgt sæson 2021/22) 15.000

Hjørnebanner sydvest (solgt sæson 2021/22) 25.000

Hjørnebanner midt (solgt sæson 2021/22) 25.000

Hjørnebanner sydøst (solgt sæson 2021/22) 18.000

Gulvreklame midtercirklen (solgt sæson 2021/22) 50.000

Navn på VIP lounge (solgt sæson 2021/22) 75.000

Navn på hovedtribune (solgt sæson 2021/22) 100.000

Navn på spillertribune 50.000

Navn på scenen 50.000

Navn på arena (hvis vi får lov)  250.000

Tøjeksponering / Spillertrøje: 
Bryst (solgt sæson 2021/22) 60.000

Mave øverst (solgt sæson 2021/22) 50.000

Mave midt (solgt sæson 2021/22) 50.000

Mave nederst (solgt sæson 2021/22) 50.000

Skulder front højre (solgt sæson 2021/22) 25.000

Skulder front venstre (solgt sæson 2021/22) 25.000

Ryg øverst (solgt sæson 2021/22) 75.000

Ryg midt (solgt sæson 2021/22) 25.000

Ryg nederst (solgt sæson 2021/22) 25.000

Skulder bag højre 20.000

Skulder bag venstre (solgt sæson 2021/22) 20.000

Side højre 25.000

Side venstre 25.000

Opvarmningsbluse ryg 15.000

Opvarmningsbluse bryst  10.000

Opvarmningsbluse skulder 10.000
 

Spillershorts:
Bagpå venstre ben (solgt sæson 2021/22) 25.000

Bagpå højre ben (solgt sæson 2021/22) 25.000

Foran venstre ben (solgt sæson 2021/22) 25.000

Foran højre ben (solgt sæson 2021/22) 25.000
 

Målvogter: 
Lår el. skinneben venstre (solgt sæson 2021/22) 10.000

Lår el. skinneben højre (solgt sæson 2021/22) 10.000
 

Øvrige: 

PRISLISTE 2022

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

 LOGO VISES PÅ SKÆRME  
 I HAL • • • • • •

•

ROLL-UP 1/8 ROLL-UP 1/4 ROLL-UP 1/2 ROLL-UP 1/1 ROLL-UP 1/1

Ryg Bryst
Skulder  
højre

Skulder  
venstre

Paradedragt 20.000 13.500 13.500 13.500

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

SOME EKSPONERING • • • • • •

 ANNONCE I NYHEDSBREV 0 1 2 3 4 5

Solgt
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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 

T O P S P I L L E R
DELESPONSOR

Sponsorfordele

• Du får en virksomhedsprofil / ambassadør  
 for din virksomhed

• Spilleren vil stå til rådigved ved et 
 firmaarrangement fx foredrag

• Fotografering med din virksomhed  
 (excl. fotograf)

• Rettighederne til at bruge spilleren i  
 online og offline markedsføring

• VIP-arrangement bl.a. spisning med  
 spillere og træner

• En international VIP-kamp

• Dit firmanavn vil blive vist under kampe,  
 i kampprogrammer og i kampannoncer

• Du har rettighederne til at bruge spilleren  
 til markedsføring.

• Logo på ryg nederst

KR. 50.000 
ekskl. moms

TOPSPILLER
ENESPONSOR
Sponsorfordele

• Du får en virksomhedsprofil / ambassadør  
 for din virksomhed

• Spilleren vil stå til rådigved ved et 
 firmaarrangement fx foredrag

• 1 dags fotografering med din virksomhed  
 (excl. fotograf)

• Rettighederne til at bruge spilleren i  
 online og offline markedsføring

• VIP-arrangementer bl.a. spisning med  
 spillere og træner

• En international VIP-kamp med  
 overnatning

• Dit firmanavn vil blive vist under kampe,  
 i kampprogrammer og i kampannoncer

• Du har rettighederne til at bruge spilleren  
 til markedsføring.

• Logo på ryg nederst

KR. 200.000 
ekskl. moms
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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
• Dommerbord
• Hjørnebanner  
 sydøst
• Hjørnebanner  
 sydvest
• Banner syd  
 midtfor, 20 kvm.
• Midtercirklen
• Hjørnepyloner 4 stk.

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

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

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

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

HH ELITES
ÅRS- OG FORDELSKORT

Brug det som:
• Julegave
• Personalegave
• Tak for en god indsats
• Osv. 
Til dine medarbejdere

Kortet giver adgang til alle  
HH Elites hjemmekampe samt 
rabatter og fordele som kan 
benyttes hos byens butikker 
og restauranter.
Kortet er personligt og virker 
som en app på telefon og 
tablet.

25
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ORGANISATION:

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

SALG:

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

ADMINISTRATION:

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

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

Lone Møller
Administration
mail: lone.moller@HH Elite.dk

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

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
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HH Elite A/S
Torvet 24,4, Horsens

T: 2529 7275
E: jorgen.moller@HH Elite.dk

W: HH Elite.dk
Følg med i hvad der sker på
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