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Velkommen til TMS Ungdoms sponsorkatalog 2022/2023.

Vil du være med til at støtte og sikre den fortsatte udvikling af børne- og ungdomshåndbold i TMS Ringsted kan du ikke dette 
katalog se mulighederne for at komme med på rejsen. Klubben er i høj grad båret af frivillige kræfter samt ikke mindst vores 
værdsatte sponsorer.

Via et sponsorat i TMS Ungdom bliver din virksomhed associeret med et velfungerende børne- og ungdomstilbud der favner ca. 
400 medlemmer fra Tumlings på 2-3 år til vores dygtigste ungdomsspillere, 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 

Jeg 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

Ungdomsformand - TMS Ringsted Håndbold

Mobil:  22 88 68 22
Email: ole@sonderuprevisorer.dk

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


TMS Ringsted : Vision, mission ,værdier og målsætning:

Vision : 

TMS skal være den førende håndboldklub på 
Sjælland uden for København. Vi vil have, at de 
bedste ledere, trænere og spillere skal lade sig 
tiltrække af miljøet. Foreningen skal være åben 
for nye inputs udefra og konstant udviklende.

Værdier :

Midt i det hele – i den store familie
TRO - Vi tør satse helhjertet på eliten, samt bevare bredden
MÅL - Vi giver talenterne plads og sætter nye mål
SEJR - Vi vil vinde og skabe resultater

Ingen over klubben - en del af TMS 

Målsætning :
At fastholde og udvikle håndbold i Ringsted og omegn på alle 
niveau.
At udvikle et stærkt håndboldmiljø til de mange unge talenter i 
Ringsted og omegn.
At udvikle et stærkt og gensidigt partnerskab med sponsor 
supportere og samarbejdspartnere i og omkring TMS Ringsted. 

Mission :

Vi vil have de bedste trænere på alle niveauer, og det skal 
være lukrativt at træne de yngste årgange. 
Vi vil gennem ledelse med fokus på både elite og bredde skabe 
en klub som sikrer:
Søgning i nærområdet efter talenter, samt have fokus på 
afstanden, hvorfra spillerne hentes.
Opbygning af bæredygtig økonomi, der gør det muligt at 
tiltrække og fastholde de dygtigste trænere, samt at arrangere 
træningslejre og stævner for holdene.
Opbygning af et stærkt samarbejde med seniorafdelingen, 
som gør TMS til hele regionens hold (50 km radius). 
Samarbejde med Idræts- og Kulturakademiet IKA Ringsted 

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 7.000/År
Placering E (Max 10x10cm) DKK 4.000/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 8.000/År
Placering E (Max 10x10cm) DKK 5.000/År
*De viste priser er eks. Moms

99
HANSEN



99
HANSEN

HANSEN

Bliv tøjsponsor af TMS U8/U9, U10, U11 

2 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A / B / C (Max 30x30cm) DKK 7.500/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK 2.500/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 / B / C (Max 30x30cm) DKK 9.000/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK 3.000/År
*De viste priser er eks. Moms

99



Bliv tøjsponsor af TMS U13, U15, U17 

2 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A til D (Max 30cm) DKK 8.500/År
Placering E til J (Max 10cm) DKK 5.000/År
Placering K (Max 30cm) DKK 6.000/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 10.000/År
Placering E til J (Max 10cm) DKK   6.000/År
Placering K (Max 30cm) DKK   7.500/År
*De viste priser er eks. Moms99

HANSEN

HANSEN

99



Bliv tøjsponsor af AllStarz

2 årigt sponsorat på spillertøj
Priser for logo 
Placering A / B / C (Max 30x30cm) DKK 7.500/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK 2.500/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 9.000/År
Placering E / H / I / J (Max 10x10cm) DKK 3.000/År
*De viste priser er eks. Moms

99
HANSEN

HANSEN

99



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

