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Velkommen til TMS Ungdoms sponsorkatalog 2021/2022.

Vil du være med til at støtte og sikre den fortsatte udvikling af børne- og ungdomshåndbolden i TMS Ringsted kan du i dette 
katalog se mulighederne for at komme med på rejsen. Foreningen er langt hen ad vejen båret af frivillige kræfter samt afvikling 
af egne aktiviteter. Men vi er i høj grad også afhængige af vores højt værdsatte sponsorer.

Via et sponsorat i TMS Ungdom bliver din virksomhed associeret med et velfungerende børne- og ungdomstilbud, der favner om 
400 medlemmer fra TuMlingS på 0-4 år til vores dygtigste U17 spillere, der spiller med blandt de bedste på Sjælland. Du har 
også mulighed for at sponsere vores Lykkeligahold TMS AllStarz, der tilbyder håndbold og fællesskab til børn med handicap.

Vi er massivt til stede på de sociale medier med mere end 2000 følgere. Vi indgår gerne i tæt relation med vores sponsorer 
omkring eksponering på facebook, instagram samt vores hjemmeside www.tms-ungdom.dk 

Vi håber at dette katalog vil give inspiration til 
sponsormulighederne i TMS Ungdom og står altid til 
rådighed for en uddybende snak om TMS Ungdom

Ole Rygaard Andersen

Formand
Mobil:  22 88 68 22

Brian Støvring

Sponsoransvarlig
Mobil:  21 56 19 27

Email: sponsor@tms-ungdom.dk

http://www.nordea.dk/22971.html?lnkId=nordea-logo-privat


Bliv trøjesponsor af TMS U5-7 

2 årigt sponsorat på spillertrøje
Priser for logo 
Placering A / B (Max 30x30cm) DKK 8.000/År
Placering E (Max 10x10cm) DKK 5.000/År
*De viste priser er eks. Moms

Tegning er ikke målfast

Sponsorat indeholder:
• Eksponering på spillertrøjer
• Logo på hjemmeside
• Logo på sponsorvæg
• 2 Sæsonkort til ståpladser til herre hjemmekampe
• Mulighed for eksponering af samarbejde på sociale 

medier

1 årigt sponsorat på spillertrøje
Priser for logo 
Placering A / B (Max 30x30cm) DKK 10.000/År
Placering E (Max 10x10cm) DKK   6.000/År
*De viste priser er eks. Moms
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Tegning er ikke målfast
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Bliv tøjsponsor af TMS U8/U9, U10, U11 

2 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A / B / C (Max 30x30cm) DKK 11.500/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK   7.000/År
*De viste priser er eks. Moms

Sponsorat indeholder:
• Eksponering på spillertøj på én årgang – Både piger 

og drenge
• Logo på hjemmeside
• Logo på sponsorvæg
• 2 Sæsonkort til ståpladser til herre hjemmekampe
• Mulighed for eksponering af samarbejde på sociale 

medier

1 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A / B / C (Max 30x30cm) DKK 12.500/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK   8.000/År
*De viste priser er eks. Moms



Tegning er ikke målfast
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Bliv tøjsponsor af TMS U13, U15, U17 

2 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A til D (Max 30cm) DKK 14.000/År
Placering E til J (Max 10cm) DKK   9.000/År
Placering K (Max 30cm) DKK 11.500/År
*De viste priser er eks. Moms

Sponsorat indeholder:
• Eksponering på spillertøj én årgang - piger eller 

drenge
• Logo på hjemmeside
• Logo på sponsorvæg
• 2 Sæsonkort til ståpladser til herre hjemmekampe
• Mulighed for eksponering af samarbejde på sociale 

medier

1 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A til D (Max 30cm) DKK 15.000/År
Placering E til J (Max 10cm) DKK 10.000/År
Placering K (Max 30cm) DKK 12.500/År
*De viste priser er eks. Moms



Tegning er ikke målfast
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Bliv tøjsponsor af AllStarz

2 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A / B / C (Max 30x30cm) DKK 11.500/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK   7.000/År
*De viste priser er eks. Moms

Sponsorat indeholder:
• Eksponering på spillertøj
• Logo på hjemmeside
• Logo på sponsorvæg
• 2 Sæsonkort til ståpladser til herre hjemmekampe
• Mulighed for eksponering af samarbejde på sociale 

medier

1 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A / B (Max 30x30cm) DKK 12.500/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK   8.000/År
*De viste priser er eks. Moms



TMS Ringsted : Øvrige sponsor muligheder

Vi kan sammensætte præcis den pakke der passer dine ønsker. Mulighederne er mange

Månedens spiller (Hoodie)
6 gange årligt kårer vi månedens spiller blandt U15 og U17 spillerne. 
Eksponering af logo på hoodie og via hjemmeside samt sociale medier DKK 5.000

Kampdag
2 gange årlig afholdes kampdag med op til 20 hjemmekampe i Ringsted Sportcenter. Eksponering af 
logo på Kampens spiller trøjer, eksponering via hjemmeside og sociale medier. Mulighed for 
stand/eksponering på dagen i Ringsted Sportcenter.

DKK 10.000

Årets spiller TMS Ungdom
Hvert år kåres Årets Spiller for hele TMS Ungdom til sæsonafslutningen
Eksponering af logo på hoodie samt via hjemmeside og sociale medier. Mulighed for ekstra 
eksponering sammen med spilleren efter aftale.

DKK 2.500

Årets spillere/kometer/fiduser
På hver årgang kåres til sæsonafslutningen årets spiller, fidus og komet. 
Eksponering på op til 36 t-shirts samt via hjemmeside og sociale medier DKK 7.500

Årets træner/trænerteam
Hvert år kåres Årets Træner / Årets Trænerteam i TMS Ungdom til sæsonafslutningen
Eksponering af logo på hoodie samt via hjemmeside og sociale medier. Mulighed for ekstra 
eksponering sammen med træneren/trænerne efter aftale.

DKK 3.500

Skrabelodder

Hvert år sælger TMS Ungdoms spillere ca 6.000 skrabelodder med samlet præmiesum på op til 
30.000 kroner
Mulighed for eksponering på skrabelodderne samt via hjemmeside og sociale medier. Sponsorat 
kan bestå af sponsorpræmier eller beløb til indkøb af præmier. 

Fra DKK 2.500

Sponsorcykling
Årlig sponsorcykling i samarbejde med TMS A/S i forbindelse med hjemmekamp. TMS Ungdom 
stiller med op til 3 cykler. Eksponering på dagen under afviklingen, i kampavis samt 2 billetter inkl
drikkevarer til kampen

1/1 cykel – DKK 10.000
Del af cykel – DKK 2.500

Talentsponsor
TMS Ungdoms spillere indkaldes hvert år til talentsamlinger i HRØ og DHF regi.
Eksponering på tshirt, sociale medier samt på hjemmeside. Sponsorat vil også fritage vores talenter 
for egenbetaling til samlingerne.

DKK 10.000

Håndboldskole
Hvert år afholder TMS Ungdom i samarbejde med DHF en uges håndboldskole. Der deltager ca 175 
spillere fra hele landet.
Mulighed for eksponering på spillertøj samt hjemmeside og sociale medier. 

DKK 7.500

http://www.nordea.dk/22971.html?lnkId=nordea-logo-privat

