
 
      

 
 
 
Sønderbro Fight inviterer dig og din virksomhed til at blive en del af fællesskabet i 
Amagers hyggeligste klub! 
  
Sønderbro Fight er en lokal fodboldklub på Amager – som har fokus på at udvikle 
unge mennesker i forhold til at være en del af fællesskabet. Klubben har sportslige 
målsætninger, men de må ikke overskygges af det sociale element i at være medlem 
af en lokal fodboldklub. Klubben er kendt som Amagers mest sociale fodboldklub – 
men også som den klub hvor klubfølelsen er stor blandt de 225 medlemmer. 
 
Du kan læse mere om klubben på den officielle hjemmeside  
www.sonderbro-fight.dk eller se en lille video som er udarbejdet af klubbens 
medlemmer http://www.youtube.com/watch?v=-o4-tr59xBs 
 
Spørges der til Sønderbro Fight's sportslige ambitioner, er linjen klar. Vi vil være 
blandt de bedste inden for de rammer økonomien og spillermaterialet sætter. Det 
betyder helt konkret, at Sønderbro Fight inden for de næste par sæsoner, vil satse på 
oprykning til serie 1, og at vores damesenior atter bliver et af Københavns mest 
vindende 7 mandshold.  
 
Sønderbro Fights mission er i bund og grund retten til at eksistere og være blandt 
Kløvermarkens bedste fodboldklubber, både resultatmæssigt som socialt. 
 
Sønderbro Fight tilbyder et partnerskab, som giver Jeres virksomhed en mulighed 
for at støtte den lokale idræt og ikke mindst det sociale fællesskab, som vi tilbyder. 
 
Vi ser frem til den gode dialog om et potentielt partnerskab. 
 
Med sportslig hilsen 
 
Michael Calundann 
Næstformand 
Telefon 3010 2286 eller mail mcal@adslhome.dk 
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Sponsorpakker 
Alle sponsorpakker giver mulighed for at deltage med et firma fodboldhold til vores årlige five 
a five stævne, som typisk spilles i den sidste weekend i juni måned. I vil i april måned modtage 
vores invitation til dette arrangement. 
 
Desuden vil alle sponsorer modtage et officielt holdbillede for den pågældende sæson – samt få 
en omtale på klubbens hjemmeside og den øverste plads (efter først til mølle-princippet) inkl. 
link på vores hjemmeside under siden sponsorer. Vores hjemmeside har i snit mellem 80 – 110 
besøgende om dagen. 
 
Desuden vil bestyrelsen til den første hjemmebanekamp for 1 senior i foråret være vært for et 
særligt sponsorarrangement med let forplejning og en optakt af 1 holdstræneren. Alle sponsorer 
vil modtage et holdbillede af det hold som I støtter i august måned – samt et nyhedsbrev fra 
klubben. 
 
For nærmere dialog om vores partnerskab og særlige ønsker til profilering kontakt venligst 

Michael Calundann på telefon 3010 2286 eller mail mcal@adslhome.dk 

 
Forza Sønderbro Fight 
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1. – 2.  seniorpakker:  
• Sponsors reklame på maven af et stk. 1. holds trøje og tilsvarende på 2. senior med logo på. 
Pris 3.600,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve – alle 14 trøjer på 1. senior kan købes for 20.000,- kr. og for 2. 

senior 15.000,- kr. 

Bemærk at, ved køb af 2 trøjer – får man en unik placering på forsiden af vores hjemmeside med det øverste 
banner (efter først til mølle-princippet) inkl. link på vores hjemmeside i bjælken til højre, som altid bliver 
vist. 

Eller… 

• Sponsors reklame på ryggen af samtlige 14 kamptrøjer på 1. senior.   
Pris 5.000,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve 

Bemærk at ved dette sponsorat – får man en unik placering på forsiden af vores hjemmeside med det 
øverste banner (efter først til mølle-princippet) inkl. link på vores hjemmeside i bjælken til højre, som altid 
bliver vist. 

Eller… 

• Sponsors reklame på overtrækstrøjer til kamp på samtlige 14 trøjer på 1. senior samt på træner jakker.  
Pris 7.500,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve 

Bemærk at, ved dette sponsorat – får man en unik placering på forsiden af vores hjemmeside med det 
øverste banner (efter først til mølle-princippet) inkl. link på vores hjemmeside i bjælken til højre, som altid 
bliver vist. 

 

 
7 mands holdpakker: 

• Sponsors reklame på maven af 10 stk. 7-mands trøjer med logo på. 
Pris 6.500,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve 

 

Damepakken: 
• Sponsors reklame på maven af et stk. trøje med logo på. 
Pris 1.000,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve – alle 10 trøjer kan købes for 8.000,- kr. 
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11 mands holdpakker: 

• Sponsors reklame på maven af et stk. trøje med logo på. 
Pris 1.200,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve – alle 14 trøjer kan købes for 10.000,- kr. 

Bemærk at ved køb af 3 trøjer – får man en unik placering på forsiden af vores hjemmeside med det øverste 
banner (efter først til mølle-princippet) inkl. link på vores hjemmeside i bjælken til højre, som altid bliver 
vist. 

Eller… 

• Sponsors reklame på ryggen af samtlige 14 kamptrøjer.   
Pris 3.500,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve 

Bemærk at ved dette sponsorat – får man en unik placering på forsiden af vores hjemmeside med det 
øverste banner (efter først til mølle-princippet) inkl. link på vores hjemmeside i bjælken til højre, som altid 
bliver vist. 

 

 
 

Træningstøj sponsor: 
• Sponsors reklame i sort på maven/ryggen af 24 stk. 1. holds træningssæt, som består af 2 stk. t-shirts, 

shorts, knickers og windbreaker.  
Pris 15.000,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve 

Bemærk at ved dette sponsorat – får man en unik placering på forsiden af vores hjemmeside med det øverste 
banner (efter først til mølle-princippet) inkl. link på vores hjemmeside i bjælken til højre, som altid bliver vist. 
Eller… 

• Sponsors reklame i sort på maven/ryggen af 18 stk. træningssæt øvrige hold, som består af 2 stk. t-
shirts, shorts, knickers og windbreaker.  

Pris 10.000,- kr. inkl. moms, tryk i 1 farve 

 

Klubsponsorer:  
• Den øverste plads inkl. link på vores hjemmeside under siden sponsorer. Dog altid under 

bronzesponsorer. 
Pris 800,- kr. inkl. moms. 
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