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HC ODENSE HERREHÅNDBOLD A/S

P Å  V E J  M O D  N Y E  M Å L !

Vi sætter Odense på  
håndboldkortet igen



Det er en hårdt arbejdende trup, der med et stærkt  
træningsmiljø danner rammen om de store ambitioner,  
så udviklingen kan fortsætte. Truppen tæller cirka  
10 kontraktspillere, cheftræner, assistenttræner, hold-
leder og en fuldt udbygget sundhedssektor med læge, 
fysioterapeuter, kiropraktorer, fysisk træner og mental 
træner. På sigt er ambitionen naturligvis at spille i 
ligaen.

Der er lagt en stærk strategi med opbakning fra  
energiske ildsjæle omkring den daglige træning, kampe 
og events. På den måde er der skabt et professionelt 
elitemiljø omkring herrehåndbolden i Odense.  
Talentudviklingen støttes gennem Akademiet. På den 
kommercielle side er der etableret et stærkt sponsor- og 
samarbejds netværk, som sammen skaber forretninger 
og får fælles oplevelser med trænere, ledere og spillere. 

Symbiosen mellem sporten og det kommercielle giver 
grobund for vækst, og indenfor de kommende år at  
placere Odenses herrehåndboldhold på det danske  
håndboldlandkort.

HC Odense Herrehåndbold A/S er ejet af en række pri-
vate investorer, der er repræsenteret i bestyrelsen. Der 
er i sæsonen 19/20 etableret et Repræsentantskab, der  
mødes 3-4 gange årligt. Deltagerne i repræsentantska-
bet er alle sponsorer, der bidrager med over kr. 50.000,-

Der ligger overordnet et intensivt aktivitetshjul for hele 
sæsonen, som sikrer at samarbejdspartnere konstant 
har eksponerings- og netværksmuligheder. Det høje 
aktivitetsniveau har selvfølgelig håndboldkampene 
som væsentlig ingrediens, men faste netværksmøder, 
events, netværksture sikrer kontinuitet og oplevelse, og 
i sidste ende muligheder og fordele for samarbejdspart-
nerne.

En del af HC Odense’s DNA består af et unikt sponsor arbejde, hvor 
man konstant iscenesætter samarbejdspartnerne. Det sker igen-
nem masser af aktiviteter i forbindelse med kamp, netværksture 
etc – men også løbende aktiviteter. Der er tidligere leveret dagens 
avis med morgenbrød, påskepakker, vinsmagning, konkurrencer, 
biografture og masser af spændende aktiviteter der alle er med til at 
skabe stærke relationer.

Masser af andre fordele
• Få nye kunder
• Få nye samarbejdspartnere 
• Få nye leverandører
• Styrk dine samarbejdsrelationer
• Knyt personlige kontakter
• Aktivering af partnerskaber
• Forøg kendskabet til din virksomhed, brand og produkt
• Forbedret image
• Produktlanceringer
• Test af nye idéer
• Få fagligt udbytte

HC Odenses herrer har 
sat målet højt

Aktivering  
– nøgleordet for succes
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P Å  V E J  M O D  N Y E  M Å L !

Invitation

Onsdag 6. april 2022 kl. 17.30  

på Giraffen, Banegårdscentret, 5000 Odense C 

Vi har herved fornøjelsen at invitere vores  

samarbejdspartnere med ledsager til en  

hyggelig aften hvor vi spiser på Giraffen,  

hvorefter vi skal se filmen Hvidstengruppen II. 

Filmen får premiere i marts og er en opfølgning 

på Hvidstengruppen fra 2012. Vi slutter af med 

en Irish Coffee hos Giraffen, og håber alle får en 

hyggelig aften.

For at gøre det lidt lettere for Giraffens køkken 

bedes I vælge mad udefra nedenstående:

28. Herregårdsbøf med ærter, pommes frites  

 og béarnaisesauce

23.  Stegt lever med bløde løg, hvide kartofler,  

 skysauce og surt

22. Stegt flæsk med persillesovs og rødbeder

14. Pariserbøf med rødbeder, løg, peberrod, 

 kapers og æggeblomme

Tilmelding 
Tilmelding senest den 21. marts 2022 via 

 www.booking.hco.dk senest 21. marts ’22.  

Anfør antal deltagere og menu (nr.)

Ta´ med HCO i biffen

Facts box om filmen Hvidstengruppen II

Den danske film ’Hvidstengruppen II: De efterladte’ er opfølgeren 

til publikumssuccesen ’Hvidstengruppen’ fra 2012.

Filmen starter, hvor forgængeren sluttede. Samme dag. Vi følger 

Tulle Fiil og hendes søster Gerda Fiil, der dømmes til rædslerne i 

et tysk fængsel. Deres far, bror og Tulles mand er blevet henrettet. 

Tulle må efterlade sit barn Gulle på to år hos Tulles mor Gudrun.

Vi følger Tulle og Gerda som krigsfanger ned gennem Tysklands 

krigsrædsler, mens Gudrun kæmper med alt, hvad hun har, for at 

få sine døtre hjem til kroen i Hvidsten.

Filmen er en gribende dramatisk fortælling om en families ubærli-

ge tab og totale splittelse, hvor håbet er alt de har at holde fast i. 

I instruktørstolen sidder Anne-Grethe Bjarup Riis, som også stod 

bag den første film.  

Go’ morn’ med  HC Odense
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Sammen med Jysk Fynske Medier, Nr. Lynd-else Bageri og Bjerre Vine gør vi din lørdag morgen den 11. december lidt hyggeligere.Vi kommer hjem til dig med 4 blandede rundstykker og 4 brunsvigere – og dagens udgave af Fyens Stiftstiden-de – en pose sødt inklusive Tapas-rabatkort fra Bjerre Vine – kvit og frit. Så tænker vi, du og din familie er klar til at holde weekend. Og du kan selvfølgelig tilkøbe mere brød fra bageren eller benytte Bjerre’s stærke juletilbud. Du skal blot svare ”JA TAK” på denne mail og anføre leveringsadresse samt ekstra bestillinger. 
Vi skal have dit svar senest  onsdag den 8. december kl. 12.00. Evt. spørgsmål til Sven-Erik på mobil 21631018  eller mail sep@hco.dk. 

Spillertruppen i HCO kommer rundt med morgenbrød,  avis og sødt samt evt. ekstra bestillinger inden  kl. 9.00 lørdag den 11. december.
Hvis du vil bestille mere: Rundstykke (håndværker el grov)  ......................kr.  7,50- 
Brunsviger ........................................................kr.  15,- 
Genevebrød; lækkert groft og svampet ..............kr.  32,-
Det gode oldtidsrugbrød  ...................................kr.  30,-
4 dåser julesmåkager + 1 gratis kagedåse  .........kr.  120,-Juletilbud fra Bjerre Vin:Ækvator Akvavit (Vejl. pris kr. 200,-) ..................kr.  150,- 

Niepoort LBV 2016 Portvib (Vejl. pris kr. 200,-)  ..kr.  140,-Betaling med MobilePay til 142242

LBV 2016 er den perfekte  
ledsager til den klassiske  

ris a la mande. 

Ækvator Akvavit lagres på egetræsfade, der tidligere  har indeholdt Madeira.  Under lagringen på disse  fade krydser akvavitten  Ækvator på sin rejse fra  København til Cape Town  og retur.
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P Å  V E J  M O D  N Y E  M Å L !Kære samarbejdspartnere, sponsorer, styregruppe, frivillige samt spillere.

Vi har herved fornøjelsen at invitere til

Torsdag 5. maj 2022 kl. 17.00  
hos Danske Bank, Albani Torv, 5000 Odense C

Program:17.00 ...Danske bobler, velkomst og mingling
17.15 ....Den danske vinproducent Dyrhøj Vingård 

præsenterer deres virksomhed og ikke mindst deres  

vine. Undervejs er der vinsmagning, og især deres  
hvidvine skal fremhæves. Men der bliver også  
lejlighed til at teste deres Gin.

18.15 ....Smagsprøver og mingling.
18.30 ...Den store sponsorquizz.18.45 ...Vi kårer Årets Spiller og Årets Frivillig.

18.50 ... Introduktion til HC Odense’s nye ”spil”  
samt mingling.19.00 ...Delikat og lækker buffet med vine fra Bjerre Vine.

21.00 ...Tak for i aften.
Tilmelding skal ske via: booking.hco.dk senest den 20. april 2022.

Med venlig hilsenHCO Herrehåndbold A/S

Sæsonafslutning 21-22
Det bliver en aften med en herlig blanding af underholdning,  

networking, konkurrencer, kåring af Årets Spiller, Årets Frivillig  
og ikke mindst dejlig mad og drikke.

I samarbejde med en række samarbejds-

partnere har HC Odense Herrehåndbold  

en påskefrokost klar til dig. 

Vi leverer nedenstående GRATIS til din dør, så du kan få 

en herlig start på Påsken

• Sild, karrysalat, spegepølse og ost mv.

• Lækkert rugbrød fra Nr. Lyndelse Bageri

• Sprød hvidvin (Chardonnay) fra Bjerre Vine

• Lækre påskeæg fra Nr. Lyndelse Bageri

• Påskeøl og sodavand fra Carlsberg 

• Påskeknas og sødt fra Bjerre Vine

• Påskeliljer fra Sonjas Blomster 

Levering
Vi leverer det på din adresse onsdag den 13. april  

mellem kl. 15.00 -18.00. Hvis intet andet er angivet, 

sætter vi det ved hoveddøren. 

Skriv til sep@hco.dk senest fredag den 8. april  

kl. 12.00 – her angiver du leveringsadresse samt  

evt. ekstra bestillinger på, vin, rugbrød, påskeæg  

og blomster (støt vores samarbejdspartnere).

Husk at støtte vores  
samarbejdspartnere 
– SUPER DEJLIGE  
PÅSKETILBUD 
• Stor flot blomsterbuket  

 fra Sonjas Blomster 

 kr. 150,-
• 6 flotte håndlavede påskeæg  

 fra Nr. Lyndelse Bageri kr. 99,-

• Ekstra rugbrød  
 fra Nr. Lyndelse Bageri kr. 30,-

• Ækvator snaps fra Bjerre Vine  

 (normalpris kr. 200,-)  

 Påsketilbud kr. 160,-

•	 Fiorino	rødvin,	Herrenh
of	1	l.	Riesling  

 og Herrenhof 1 l. rosé fra Bjerre Vine.  

 Normalpris kr. 125. 

 Påsketilbud kr. 67,- pr. stk.  

 (400,- kr. for en kasse m/6 stk. -  

 kan blandes)

Betaling for tilkøb på MobilePay 142242. 

Påskefrokost  
- lige til døren
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Basis
Alle samarbejdspartnere mod-
tager en række basis ydelser.  
Logo og firmanavn vil indgå 
på web side, storskærm(e), i 
kampprogram, i speak, man vil 
frekvent modtage nyhedsbreve, 
indgå i HCO’s løbende kom-
munikation på sociale media 
(primært Facebook og LinkedIn), 
man inviteres til forskellige rele-
vanter arrangementer (i 2021/2022 
sæsonen var det fx. Kick Off, Nytårskur). 

Kamprogram - annonce
Flot og elegant 4-farvet kampprogram 
med artikler, holdpræsentationer  
mv. udleveres gratis til tilskuere  
og samarbejdspartnere.  
Annoncer: 1/4, 1/2, 1/1 side.

Trøje eksponering
Eksponering af firmalogo kan ske 
forskellige steder på spilletøj mv. 
Placering kan ske på bryst, ryg, 
ærmer/skuldre, shorts.

Skilte
Formatet på et standard gulvskilt 
(kaldes ofte et beachskilt). Det er 
2-sidet og målene er  
h: 85 x b: 195 cm. 
Det giver eksponering og  
synlighed i forhold til tilskue-
re og medier. 

VIP 
I forbindelse med alle hjemme kampe arrangeres spis-

ning – typisk før kampene – hvor der kun inviteres 
samarbejds partnere og gæster.  

Udover beværtning i form af mad og fri  
øl/vin/vand er der kaffe og sødt i pausen, og 
til nogle kampe arrangeres ”AfterMatch”.  
Der er naturligvis et sportsligt oplæg til 

kamp, informationer om samarbejds partnere 
mv.

Horisont Erhvervsnetværk
Dette netværk afholder netværksmøder 

10-11 gange årligt, hvor værtsskabet 
skifter, således at deltagerne kommer 
rundt til de forskellige deltagende 
virksomheder. Møderne afholdes 
typisk som morgenmøder af 2 timers 

varighed med ekstern facilitator.  
Specifikke opgaver, gruppeudfordringer, foredrag 

og præsentationer indgår i programmet. Deltagerne 
er primært beslutnings tagere. Målet med disse net-
værk er, at deltagerne skal udvikle deres forretning. 

Det vil sige finde nye kunder, nye samarbejdspartnere 
og nye leverandører, men også fagligt og i forhold til 
generel forretnings udvikling. 

Repræsentantskab
Der er etableret et Repræsentantskab, der mødes  
3-4 gange årligt. Her orienteres om planer for HCO,  
information om events og der er dialog om udvikling.

Muligheder
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Netværksseminarer
Som en del af strategien for at genskabe interessen for herrehåndbold i Odense afholdes løbende aktiviteter i 
form af møder, foredrag, netværksture, seminarer og events. Dels for at sponsorer kan udvikle netværket, men 
også for at sponsorer og samarbejdspartnere kan opleve elitesports begivenheder rundt i verden som indgår i 
HC Odense Herrehåndbolds vision.

De seneste år har der været seminarer og netværksture til Budapest, VM i Barcelona, EM i Herning, F4 i Köln, 
 VM i Doha, EM i Krakow og VM i Paris og VM i Danmark. Der gennemføres typisk en indenlandsk  
netværkstur og en udenlandsk netværkstur per sæson (transport, forplejning, underholdning og entré er  
inkluderet). Der kan være tillæg for enkeltværelse mv.
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Match Horisont Elite Repræsen-
tantskab

Repræsen-
tantskab +

Partner Hoved

BASIS
Logo med link på webside • • • • • • •
Logo på storskærm • • • • • • •
Logo i kampprogram (print/pdf) • • • • • • •
Nyhedsbreve • • • • • • •
Sociale medier • • • • • • •
Kick Off • • • • • • •
Nytårskur • • • • • • •
EKSPONERING
Annonce i kampprogram (print/pdf) 1/4 side 1/4 side 1/4 side 1/1 side 1/1 side

Banner eller gulv”bande” • • • • •
Spillerlogotryk 1 x trøje 1 x trøje Skulder Iflg. aftale

HOSPITALITY
Pulje entrébilletter 10 10 20 40 50 100 200

VIP siddeplads med spisning 1 pers. 1 pers. 2 pers. 2 pers. 2 pers. 4 pers.

VIP siddeplads med spisning pulje 10 pers. 10 pers. 20 pers. 40 pers.

Netværksseminar 1 pers. 1 pers. 1 pers. 1 pers. 2 pers.

Netværksseminar med overnatning 1 pers. 1 pers. 2 pers.

NETVÆRK
Horisont Erhvervsnetværk 1 pers. 1 pers. 1 pers. 1 pers. 1 pers. 2 pers.

Repræsentantskab 1 pers. 1 pers. 1 pers. 2 pers.

PRISER KR. 22.500 22.500 39.000 55.000 69.000 110.000 250.000

Tour de 
Odense

Sponsorater

HC Odense Herrehåndbold arrangerer hvert år sponsorcy-
kelløb i Dalumhallerne til fordel for talentarbejdet med her-
rehåndbold i Odense. Erhvervsfolk, kendisser og koryfæer 
fra Odense sætter sig i sadlen for at cykle penge ind til HC 
Odense Herrehåndbold til støtte for klubbens ambitioner 
om at vende tilbage på håndboldlandkortet.
 
Hvert cykelhold har en ”holdejer” der evt. sørger for med-
sponsorer til cyklen. Holdejeren sørger også for maximalt 
4 ryttere. Holdejeren garanterer minimum kr. 20.000, men 
må naturligvis gerne skaffe langt større beløb. Det sker via 
bronze-sølv-guld og støttesponsorater. Når en sponsor el-
ler et firma har købt et hold, kan de sælge reklamepladser/
VIP pladser i løbet. Disse pladser betaler for deres deltagel-
se til ”holdejeren”, som så på den måde kan reducere sin 
betaling ved at dele reklameværdien med andre – typisk 
vil det være underleverandører og venner af huset, som 
på denne måde bidrager. Holdejeren får automatisk et 
guldsponsorat.

Det med småt  
– og som er vigtigt
Generelle betingelser
Alle beløb er som udgangspunkt per sæson og kan tegnes for 1–2 år. Udarbejdelse og opsætning af sponsormateriale, 
skilte, annoncer, trøjetryk  m.m. afholdes af sponsor. Betaling ved sæsonstart. Alle beløb er eksklusiv moms.  
Der tages forbehold for fejl og ændringer samt evt. COVID-19 restriktioner og deraf affødte forhold.

Bonus
Tillæg på 5 % ved kvalifikation til 1/8 pokalfinale.  Tillæg på 10 % ved oprykning. Bonus faktureres umiddelbart  
efter kvalifikation/oprykning. 
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Kontaktpersoner
Mark Jespersen ı 40 99 69 99
Thomas B. Jørgensen ı 21 79 28 62
Sven-Erik Peterson ı 21 63 10 18
Per D. Simonsen ı 40 37 13 96                                  
Brian Peterson ı 29 27 98 15
Knud Larsen ı 23 25 58 33 
Poul Erik Jacobsen ı 20 15 12 32
Jes Hansen ı 29 46 94 33

Følg os på de sociale medier:

www.facebook.com/
HCOdenseHerrer/

www.linkedin.com/ 
company/hc-odense- 

herrehaandbold/
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