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SKAL DIT LOGO  
PÅ VORES TRØJER  

DE NÆSTE 2 SÆSONER?

Til de kommende 2 sæsoner  
2022/2023 og 2023/2024 sælger 

Sejs-Svejbæk Badminton logo pladser 
på vores nye tøj kollektion.

Spillertøjet tilbydes til ALLE medlemmer  
af Sejs-Svejbæk Badmintonklub.  

Tøjet leveres af Sports Group Denmark  
igennem Sport24 via en web-shop.

?SKAL DET VÆRE  
SKAL DET VÆRE  

DIT LOGO?DIT LOGO?

Vores tidligere klubtøj

Herunder er der billeder af, hvordan vores klubtøj 
tidligere har set ud – nu er chancen der for at dit logo 
kan komme på tøjet.

Klubtøjet fra sæsonerne  
2018/2019 og 2019/2020

Klubtøjet fra sæsonerne  
2020/2021 og 2021/2022



Hvem er Sejs-Svejbæk Badmintonklub? 
Vi er en klub i fortsat fremgang, og vi har fokus på 
ungdommen og udvikling af unge badmintonspillere. 
Hen over de seneste 5-6 sæsoner er ungdomsafdelingen 
vokset til ca. 90 glade ungdomsspillere (sæson 
2021/2022).

Udenfor Sejs-Svejbæk har klubben også gjort sig 
bemærket. I 2021 blev Sejs-Svejbæk kåret til Årets 
Ungdomsklub i DGI Midtjylland, og i 2022 var Klaus 
Svenningsen med i opløbet om at bliver Årets Ildsjæl 
på landsplan indenfor badminton. Inde på banen gør 
Sejs-Svejbæk Badminton sig også godt bemærket, og i 
april 2022 blev Rasmus Bank danmarksmester i U15B-
herresinglerækken.

Søndag formiddag tilbyder vi Miniton, som er forældre/
barn badminton for de yngste børn fra 4 til 7 år. I 
Miniton er der fokus på leg, motoriske øvelser og spil 
med ketsjer og fjerbold.

På hverdage har vi tilbud til spillere fra U9 til U17, og der 
er hold for nybegynderen, de mindre øvede spillere, og 
endelig til de mere øvede turneringsspillere som gerne 
vil dygtiggøre sig indenfor badmintonsporten. Mange af 
spillerne deltager i holdturnering og stævner rundt om i 
landet. Det er muligt at træne flere gange om ugen.

Vi har en lang stribe af engagerede hovedtrænere 
og unge hjælpetrænere, som er med til at skabe et 
inspirerende og et godt træningsmiljø for vores unge 
badmintonspillere.

Om aftenen tilbyder Sejs-Svejbæk Badminton dels 
udlejning af baner til motionister, som lejer sig ind på 
timebasis, og mandag og onsdag aften er der 
                     VoksenFJER, hvor den voksne  
        badmintonspiller kan slå  
        sig løs.

Hvad koster et sponsorat? 
For sæsonerne 2022/2023 og 2023/2024 kan der vælges 
mellem 4 forskellige sponsorater:

Mave-sponsorat 
Her placeres logo på maven på spillertrøjerne.  
Der er plads til 2 sponsorater på maven af spillertrøjen.

Pris: 14.000 kr. + moms

Ryg-sponsorat 
Her placeres logo på ryggen af spillertrøjerne.  
Der er plads til 2 sponsorater på ryggen af spillertrøjen.

Pris: 10.000 kr. + moms

Buks/skirt-sponsorat
Her placeres logo på buks/skirt.  
Der er plads til 2 sponsorater på buks/skirt.

Pris: 8.000 kr. + moms

Ærme-sponsorat
Her placeres logo på et af ærmerne på spillertrøjerne. 
Der er plads til 2 sponsorater på ærmerne.

Pris: 6.000 kr. + moms

Enkelt farvet tryk
Ud fra et æstetisk synspunkt, vil der ikke blive anvendt 
flerfarvet tryk. Foruden logoer printes logoet for 
Sejs-Svejbæk Idrætsforening, og på ryggen printes 
spillernavne med STORE bogstaver.

Hvad går sponsoratet til?
Sponsoratet går til at nedbringe egenbetalingen af 
spillertøjet (trøje og shorts), således at spillertøjet kan 
erhverves til en fornuftig pris.

Derudover bruges sponsorater til at give børnene gode 
oplevelser, og til at styrke vores træningsmiljø. Tidligere 
har sponsorater gjort det muligt for klubben at investere 
i en boldkanon som bruges i træningen. Desuden er 
der brugt sponsorkroner på, at klubben nu har sit eget 
Natminton-udstyr, som bruges til vores Half Night 
arrangementer.

Hvad får sponsoren for sponsoratet?
Foruden synlighed og lokal eksponering i 
badmintonhallen, opslag og via artikler i ForeningNYT, 
er du med til at støtte den positive udvikling, som Sejs-
Svejbæk Badmintonklub er inde i, og dermed også den 
gode fortælling om Badminton i Sejs-Svejbæk.

Henvendelse:
For mere information kontakt venligst formand Klaus 
Svenningsen, 2256 7696.

Vi håber, du vil være med på tøjet.
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