
HORSENS HK TILBAGE PÅ            

                               LANDKORTET 

  

   

Vi har i Horsens Håndboldklub besluttet at klubben og ikke mindst 

Horsens skal tilbage på landkortet som håndbold by. 

Vi ønsker at vende tilbage til toppen af dansk håndbold, med en øget 

fokus på talentudvikling i ungdomsrækkerne. 

Det kræver de bedste trænere, og ikke mindst et miljø hvor 

sammenhold er en vigtig faktor, og som favner både bredden og eliten 

i ungdomsarbejdet. 

Det arbejde er naturligvis ikke gratis, og derfor søger vi sponsorer der 

vil være med til at skabe et miljø og en ramme der spiller Horsens 

håndboldklub tilbage på toppen. 

 

 

 



 

Vores mission er: 

Vi skal skabe rammerne for en klub, hvor det er sjovt og udviklende at være, 

både individuelt, socialt og personligt. 

Der skal skabes den klubånd der gør, at der er plads til spillere på alle 

niveauer.  

Vi søger involvering og interaktion blandt klubbens medlemmer, der tager 

aktiv del i driften af foreningen. 

Vi vil skabe spillere, talenter og hold på allerhøjeste niveau i 

ungdomsrækkerne. 

 

Vores målsætning er: 

Der skal skabes samarbejde med omkringliggende klubber. 

Vi skal kunne tilbyde hold for alle drenge- og pigeårgange i børne- og 

ungdomsafdelingen.  

Vi skal kunne tilbyde hold i senior rækkerne fra serie til division. 

Vi skal være fødekæden til HH Elite. 

 

Vores værdier er: 

Glæde - glæden ved at spille håndbold. 

Sammenhold - Sammenhold på tværs af årgange og køn. 

Respekt - respekt for trænere, spillere og dommere. 

Fair play - Fair play gælder altid på og udenfor banen. 

 

Vi ønsker disse kendetegn: 

Alle skal føle sig velkommen i Horsens HK. 

Der er plads til alle spillere på alle niveauer. 

Alle skal kunne spille håndbold på det niveau de ønsker. 

Der er voksne ledere til alle hold. 

Der er gode og udviklende rammer for håndboldsporten. 

Der er gode sociale rammer for alle medlemmer. 

 

 
 



 

 

 

HH & erhvervslivet er ligeværdige samarbejdspartnere. 

Vi er overbevist om at med et stærkt samarbejde imellem erhvervslivet og 

Horsens HK, vil vi kunne løfte klubben tilbage i ”superligaen” når det gælder 

håndbold og klubsammenhold, og ikke mindst vil det være muligt at aktivere 

og motivere de unge mennesker til at medvirke til en succeshistorie, tage 

ansvar og naturligvis være medvirkende til at knække kurven. 

 

Vi ønsker at styrke samarbejdet med vores erhvervssponsorer i form af 

netværksmøder, medlemsfordele der tilgodeser den enkelte sponsor, særlige 

klubarrangementer for vores sponsorer og naturligvis ved at vise de resultater 

der synliggør det gode samarbejde. 

Vores håndboldspillere giver gerne en hånd med ved events o.s.v. i din 

virksomhed, for på den måde at synliggøre dine sponsorater. 

 

1. Vi vil gerne tilbyde vores sponsorer at deltage i netværksgrupper på 

tværs af brancher, med udgangspunkt i Horsens HK. 

2. VIP Arrangementer med Håndbolden i centrum. 

3. Synlighed iblandt vores medlemmer, trænere, forældre og 

samarbejdspartnere. 

4. Medvirken ved dine events og arrangementer. 

5. Vi vil gerne medvirke til et øget samarbejde imellem vores sponsorer. 

6. Ved løbende dialog vil vi videreudvikle vores samarbejde med de enkelte 

virksomheder. 

     

 
 

 



 

 

 

HH Klarer sig godt 

Vi er naturligvis helt klar over at et sponsorat også kræver eksponering og ikke 

mindst resultater. 

Vi er ret stolte over vores forskelige årgange hvor flere hold spiller i de bedste 

rækker. 

I sæsonen 2016/2017 er vores hold placeret i flg. rækker: 

 

U10 Piger – B række 

U10 drenge – B række 

U12 Piger – AA, B & C række 

U12 drenge – B række 

U14 Piger – 1 & 2 division 

U14 drenge – A række 

U16 piger – 2 division 

U16 drenge – A række 

U18 drenge – 2 division 

Serie 1 damer 

3 division damer 

HH Elite – 1 division 

Flere af vores ungdomsspillere er i udviklingsforløb på sportscollege Horsens 

og Langmarkskolens elitesportsklasser. 

Derudover har vi adskillige spillere med til kredstræning i JHF kreds 6 og ikke 

mindst talentudviklingstræning i DHF regi, så vi er godt på vej. 

Vi har rundt regnet 400 medlemmer der elsker håndbold, og er derfor en af 

områdets største klubber. 

 

Kredsturneringsvindere januar 2017 med 6 HH spillere og ikke mindst HH’s 

kommende trænerteam på ungdomsårgangene.

 



Sponsoraftaler er individuelle. 

 

Sponsorpakker kan naturligvis skrues sammen så de matcher din virksomheds 

specifikke ønsker, vi har dog lavet nogle standardpakker som er beskrevet 

nedenfor. 

 

Bidragsyder 
 

Dit navn vil blive sat på vores sponsorliste på vores hjemmeside hvis det 

ønskes, hvis du ikke ønsker dit navn nævnt skriver vi bare anonym giver 

Kr. 500,- 
 

 

Hjertesponsor 

 
Hjertesponsorat er primært til private eller små enkeltmands virksomheder der 

gerne vil give et lille beløb.  

 
Som en erkendtlighed kan du selv bestemme hvad der skal stå på et lille 

navneskilt ca. 8x15 cm. der opsættes på vores hjertesponsor tavle i 
forbindelse med vores hjemmebane hal Dagnæs hallen i Horsens.  
 

Derudover vil dit navn komme på sponsorlisten på vores hjemmeside.  
 

Dit navn vil være på tavlen og listen i minimum 12 måneder. 

Bronze kr. 1.000,- 
Sølv kr. 1.500,- 
Guld kr. 2.000,- 

 

 

Hjemmesidesponsor 
 

Som hjemmeside sponsor får du dit logo på forsiden af horsenhk.dk og 

naturligvis en profilside under vores sponsorside, derudover offentliggør vi det 
naturligvis også på de sociale medier. Sponsoratet gælder for 1 år. 

 



Halskilt 
 

Reklameskilt monteret på vores hjemmebane i Dagnæs hallen. 
 

I Dagnæs hallen spiller vi alle vores hjemmekampe, og PT har vi 18 forskelige 

hold, så det giver en helt utrolig synlighed, hvor vi ved hver hjemmekamp 

oplever imellem 100 og 300 tilskuere, så set over en sæson vil hallen blive 

besøgt af imellem 10.000 og 20.000 tilskuere i.f.b.m. håndboldkampe. 

 

Udover vores kame er der træning i hallen alle hverdage.  
 

Prisen er for 12 måneders eksponering i hallen og ikke mindst eksponering via 

vores hjemmeside og facebook side.  
Sponsoratet tillægges produktionsomkostninger (ca. 1500,-)af skiltet hvis du 

ikke selv leverer dette.  

 

Skiltet skal være indenfor flg. mål: 
Lille skilt 180 x 122 – 200 x 100 – 244 x 110 – 244 x 122 koster 1500,- eksl. 

Moms 

Stort skilt 400 x 100 – 400 x 110 – 400 x 122 koster 3000,- eksl. Moms. 
 
 

Tøjsponsorer 

 
Som tøjsponsor får du dit navn på ryggen og maven på spillerdragterne til et 

af vores håndboldhold.  

Beløbet er inkl. tryk på tøjet.  
Du får din egen profilside på vores hjemmeside, som naturligvis også linker til 

din hjemmeside. Du får selvfølgelig også et stort holdfoto med dit holds nye 
tøj.  

 
Vores spillerdragter bruges som udgangspunkt i 2 – 3 sæsoner, og du opnår 

derved en utrolig eksponering. 
Kr. 6.500,- 
 

Navnesponsor tøj 

Som navnesponsor får du dit navn på bukserne eller skuldrene på 
spillerdragterne til et af vores håndboldhold.  

Beløbet er eksl. tryk på tøjet som faktureres efter regning fra trykker.  

 
Vores spillerdragter bruges som udgangspunkt i 2 – 3 sæsoner, og du opnår 

derved en utrolig eksponering. 

Kr. 1500,- 
 



 
 

 
 

Årgangssponsor 

 

Vil du sponsere en hel ungdomsårgang?  

Du får dit navn/logo på spillertrøjerne hos alle hold på den pågældende årgang 

både drenge og piger.  

U6 sammen med U8, U10, U12, U14, U16, U18, Sponsoratet gælder i 2 år 
 

Kr. 25.000,- inkl. Trykning af tøj. 

 

 
 

Arenasponsor 
Køb hallens navn i 3 år. 

 

Dagnæs hallen vil blive omdøbt til ”dit firmanavn” arena. 
 

Navnet vil blive brugt i al omtale af vores hjemmebane. 
 
Derudover vil du få et stort skilt på gavlen og siden af hallen, og naturligvis 

inden i hallen med navn logo o.s.v. 
 

Du vil selvfølgelig få en helside på vores hjemmeside med link til din 

virksomhed. 

 

Kr. 100.000,- 
 
 

 

 

 

 

 

 



Historien om Horsens håndboldklub 

Horsens Håndboldklub (HH) blev stiftet i 1985 gennem en fusion af klubberne 

HfH (Horsens forenede Håndboldklubber) og Dagnæs IF. HfH var oprindelig en 

fusion af Horsens Freja og HfS (Horsens forenede Sportsklubber), og HH’s 

rødder kan herigennem føres tilbage til omkring 1920, hvor håndboldspillet 

kom i gang i HfS. 

 
Idéen hos fusionens bagmænd var, at skabe en ”ren” håndboldklub, der kunne 

gøre Horsens til en håndbold by med elitehold på alle niveauer og sammen 

havde de to fusionsklubber de rigtige forudsætninger. HfH var en ren 

håndboldklub, men uden en nævneværdig ungdomsafdeling til at efterfølge 
seniorspillere, når de indstillede karrieren, medens Dagnæs IF havde 

ungdomsspillere og talenter i massevis, men ingen højtrangerende seniorhold 

at sluse talenterne ind på. 
 

De bedste resultater er opnået i dameafdelingen. I to perioder har 1. holdet 

spillet i den bedste række. Siden 1996 har holdet uafbrudt været i ligaen med 

en 5. plads (1990/91) som bedste placering. Holdet har to gange været i 
landspokalfinalen, og vandt finalen i 2004 over Ikast/Bording i en spændende 

og medrivende kamp. 

  
I den samme periode har holdet 3 gange deltaget i europacup turneringer med 

en kvartfinaleplads som bedste resultat. 

   
I alle årene har holdet været markant præget af spillere fra klubbens egen 
talentudvikling. Flere af disse har også spillet på det danske landshold, hvoraf 
de mest kendte har været Vivi Kjærsgaard, Gitte Madsen, Anja Byriel Hansen, 

Karen Brødsgaard, Christina Roslyng, Louise Pedersen, Karin Mortensen, Tine 

Ladefoged, Mette Sjøberg og Jane Wangsøe Knudsen. 
 

Det bedste herrehold har i to perioder spillet i 1. division. Første gang i 

sæsonen 98/99, hvor det blev til en flot 7. plads, men sæsonen efter rykkede 

de ned igen. 2. gang de rykkede i 1. div. var i 2006. 

 
I ungdomsafdelingen har der i alle årene været udført et stort og udbytterigt 

arbejde, der har tilført dansk håndbold – både på landsholds- og klubplan – en 

række fremragende håndboldspillere.  
 

I 1997 var tre spillere fra ungdomsafdelingen, Karen Brødsgaard, Christina 

Roslyng og Mette Andreasen med på det ungdomslandshold, der blev 

verdensmestre ved VM i Elfenbenskysten. I juli 2005 fik Sabina Rasmussen og 

Kirsten Balle bronze ved ungdoms-OL i Italien, og senere på året var Sabina 

Rasmussen med til at vinde EM-guld for ynglinge i Østrig. 
  

Sidst men ikke mindst var Sabina Rasmussen også med på 

ynglingelandsholdet, der blev verdensmestre i Canada i 2006. 
 



 
 
Hvordan kommer vi videre? 
 

 

Hvis du ønsker en uforpligtende snak om at være sponsor i Horsens HK eller 

ønsker at tegne et sponsorat. 
Så tøv ikke med at kontakte vores sponsoransvarlige  

Andy Villadsen på tlf. 21 69 90 90 eller via e-mail på villadsenandy@gmail.com 
 

 
Vi takker på forhånd for støtten, alle bidrag er velkomne, og vi ser frem til et 

godt samarbejde. 

Og håber at du vil hjælpe os med at få Horsens HK tilbage på landkortet. 
 

 

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

 
Horsens håndboldklub 

mailto:villadsenandy@gmail.com

