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Litt om Stjernen U 21
 Stjernen U21  består denne sesongen av spillere født 1998-1999 og 2000 . Disse gutta har spilt på øverste nivå i sin årsklasse i alle år og de 

satser hardt på å nå toppen i norsk ishockey. Målsetningen er å  være blant spillerne  på  Stjernens A-lag den dagen klubben er etablert i ny 
Arena 

 Laget er godt organisert, med flinke trenere, et velfungerende støtteapparat, engasjerte foreldre og ikke minst en  ivrig og godt 
sammensveiset spillergruppe med god treningsmoral. 

 Det koster imidlertid  mye å drifte et hockeylag pga til dels lange reiser i seriespillet. Laget spiller flere seriekamper både i Trondheim og 
Stavanger noe som tærer hardt på lagkassa. Budsjettmessig koster det ca 300.000 kr pr sesong for å drifte et slik lag. Vi er derfor avhengig 
av dugnadsinnsats fra foreldre og spillere, så vel som velvilje fra lokalt næringsliv. 

 I  tillegg til sportslige utfordringer har vi lagt stor vekt på det sosiale i gruppa. Dette koster noen kroner ekstra, men er en viktig faktor for 
trivselen på laget.

 Sponsormidlene vil være øremerket  transport til seriekamper, lagutstyr, dommerutgifter m.m.

 Vi takker for at dere har tatt dere tid til å vurdere vår forespørsel og håper på en snarlig og positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Stjernen U 21

Lene Finstad

Sponsoransvarlig

Mail: lenefand@online.no

Tlf:    958 20 852
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SPONSORPAKKER STJERNEN U 21

Side 3

Hovedsponsor . 10.000,- pr. sesong
- Draktreklame – front og rygg
- Reklame på internettsider og på info skjerm i Stjernehallen.
- Logo på treningsdress/jakker eller genser
- Innrammet lag bilde av Stjernen U21, etter sesongslutt

Gullsponsor . 5.000,- pr sesong

- Draktreklame – bryst og under nr. rygg  samt skuldr
- Reklame på Internettsider og på info skjerm i Stjernehallen.

-Logo på treningsdress/jakker eller genser

-Innrammet lagbilde av Stjernen U21 etter sesongslutt

Sølvsponsor . 3.000 ,- pr sesong

- Draktreklame – Skuldre og armer

- Reklame på Internettsider og på info skjerm i Stjernehallen.

 Sponsorpakken vil bli fakturert etter avtale.

 Husk å sende oss logo i egnet format (høyoppløselig, ESP eller PDF) for presentasjon på drakter, hjemmesider og på sponsortavle. Sendes 
elektronisk til lenefand@online.no



 NB! Logo plassering kan bli tilpasset om noen plasser skulle bli opptatt.   



Side 4

Eksempel drakt for reklame plasseringer hjemmedrakt


