
Hvorfor skal din virksomhed blive sponsor 
i TIK Håndbold?
”Vi valgte at være sponsor i TIK Håndbold for at øge vores netværk i Taastrup og omegn, samtidigt 

støtte og udvikle lokalsporten. Vi er en forholdsvis ny virksomhed, der sælger arbejdstøj med vores 

mobile showroom, som skræddersyer løsninger efter firmaets behov. Efter vi blev sponsor, har vi haft 

stor glæde af at være en del af netværket i TIK Håndbold. Vi har været så heldige at indgå samarbejde 

med nye forretningspartnere. Derudover har vi nydt stor glæde af arrangementerne. Vi har fra starten 

af følt os velkomne og har haft fornøjelsen af, at kunne medvirke til den gode stemning i Taastrup Idræts 

Center, der i forvejen er”.

                     Nichlas Kento,Nichlas Kento, Sicodan-Workwear   

Statistikker i TIK

Antal medlemmer 2021/2022 342 +17% 

 2018/2019 292

Antal følgere på SoMe 2021/2022 817 +25%

 2018/2019 650

Antal tilskuere til hjemmekampe 2021/2022 450 +12%

(Herre senior første holdet) 2018/2019 400

Antal tilskuere gennem TIC 2021/2022 1350 +12%

på klubdage 2018/2019 1200

Hvis din virksomhed ønsker at skræddersy 
en speciel sponsorpakke er der naturligvis også 

mulighed for det!

For yderligere info kontakt: 
sponsor@tik-haandbold.dk

BLIV SPONSOR BLIV SPONSOR 
I TIK HÅNDBOLDI TIK HÅNDBOLD

www.tik-haandbold.dk

www.tik-haandbold.dk



TIK Håndbold har visionen klar:
”At skabe Sjællands bedste håndboldklub, med udgangspunkt i klubånd, bredde og sportslige resul-

tater”

Vores ambitioner er: 
–     at tiltrække og fastholde spillere gennem et attraktivt træningsmiljø og samtidig udvikle talentfulde 

håndboldspillere.

–     at vi er en klub der er drevet af de mange, der deler troen på vores kultur, værdier og vision

–     at alle i Taastrup og omegn skal kunne spille håndbold i TIK.

–     at vi udvikler og tiltrækker trænere, der er sportsligt og uddannelsesmæssigt parate til at dække 

TIK´s fremtidige behov.

Sportslige ambitioner/mål 2024:
–     U5-U9 er klubbens vigtigste årgange (bredden skaber eliten)

–     Hold i alle rækker i årgangene fra U11 til U17, samt min. 2 hold i hver af årgangene fra U11 til U15

–     Minimum et hold i U17-U19

–     Senior Herrer etablering i 1. Division

–     Senior Herre 2 i top 5 i 3. Division

–     Senior Dame i Kvalrækken

De seneste år har TIK Håndbold været gennem en konstant og meget flot udvikling, og det skal

fortsætte de næste mange år. I TIK Håndbold har vi en klart defineret plan for, hvordan vi skal være

en attraktiv samarbejdspartner for både spillere, ledere og i særdeleshed det lokale erhvervsliv. Målet 

er at blive blandt de allerbedste og sætte TIK Håndbold og Høje Taastrup Kommune på landkortet, 

både lokalt, regionalt og nationalt . For at det skal lykkedes, har vi brug for nogle engagerede part-

nere, der kan være med på denne rejse. I denne brochure kan du se nogle af de fordele din virksom-

hed kan opnå ved et sponsorat i TIK Håndbold.

Velkommen til TIK Håndbold
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KR. KR. 35.000,-35.000,-

KR. KR. 45.000,-45.000,-

KR. KR. 75.000,-75.000,- KR. 15.000,-KR. 15.000,-

KR. 10.000,-KR. 10.000,-

KR. 5.000,-KR. 5.000,-

KR. 10.000,-KR. 10.000,-
–    Reklame på alle nyproducerede spillersæt.

–    Banner i Taastrup Idræts Center 3 x1 meter

–    Logo/annonce på TIK håndbolds hjemmeside/sociale medier

–    Årskort til alle kampe for 2 personer inkl. drikkevarer

–    Deltagelse i 4 årlige sponsorarrangementer med spisning og drikkevarer pladser til 

sponsor arrangementer.

–    Netværk med andre sponsorer

–    Reklame på alle nyproducerede spillersæt

–    Banner i Taastrup Idræts Center 3 x1 meter ifm. hjemmekampe

–    Logo/annonce på TIK håndbolds hjemmeside/sociale medier.

–    Årskort til alle kampe for 2 personer inkl. drikkevarer

–    Deltagelse i 4 årlige sponsorarrangementer med spisning og drikkevarer

–    Mulighed for kampagne direkte til medlemmerne.

–    Netværk med andre sponsorer

–    Reklame på alle nyproducerede spillersæt

–    Fast banner i Taastrup Idræts Center Hal C

–    Logo/annonce på TIK håndbolds hjemmeside/sociale medier.

–    Årskort til alle kampe for 2 personer inkl. drikkevarer

–    Deltagelse i 4 årlige sponsorarrangementer med spisning og drikkevarer

–    Mulighed for kampagne direkte til medlemmerne.

–    Netværk med andre sponsorer

FORDELE
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FORDELE

FORDELEFORDELE
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–    Logo på udvalgte spillerbluser.

–    Banner i Taastrup Idræts Center 3 x1 meter

–    Logo/annonce på TIK håndbolds hjemmeside/sociale medier

–    Årskort til alle kampe for 2 personer inkl. drikkevarer

–    Deltagelse i 2 årlige sponsorarrangementer inkl. spisning og drikkevarer

–    Netværk med andre sponsorer

–    Lille logo på udvalgte spillerbluser.

–    Logo/annonce på TIK håndbolds hjemmeside/sociale medier

–    Årskort til alle kampe for 1 person inkl. drikkevarer

–    Deltagelse i 2 årlige sponsorarrangementer med spisning og drikkevarer

–    Netværk med andre sponsorer

–    Logo/annonce på TIK håndbolds hjemmeside/sociale medier/kampprogram

–    Årskort til alle kampe for 2 personer inkl. drikkevarer

–    Deltagelse i 4 årlige sponsorarrangementer med spisning og drikkevarer

–    Netværk med andre sponsorer

–    Komplet spillesæt til 12 personer inkl. logo på spillesæt

–    Netværk med andre sponsorer

TIK Håndbold ungdom på 
påsketur

Tidligere ligaspiller 
Andreas Stryger i kamp 
for TIK Håndbold

Herreholdet i sejrsdans i Taastrup 
Idræts Center

Sponsorarrangement 
hos Terminalen
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