
   
 
NYHEDSBREV NR. 1 2017 FRA BESTYRELSEN 
 
Kære alle medlemmer, forældre, sponsorer og følgere 
  
Det er sket så meget i klubben siden den ordinære generalforsamling den 5. november 2016! 
  
En ny stærk bestyrelse, med 7 medlemmer og 2 suppleanter blev sammensat, og bestyrelsen startede 
med at udarbejde strategiplan for klubben til og med år 2020, hvor fokusområderne er a) organisation 
og struktur, b) vækst/udvikling og sund økonomi, c) markedsføring og kommunikation, 
d) partnerskaber, e) turneringer og stævner og f) talentudvikling af spillerne og uddannelse af trænerne. 
  
Visionen er: 
- Oprykning til Kvalifikations Ligaen for senior 2019 
- Oprykning til National Ligaen for senior 2020 
- U-16 og U-19 hold skal inden 2020 spille i bedste række 
- I 2020 skal klubben ligge på ca. 150-175 spillere 
- Den største vækst skal komme via organisk vækst, fastholdelse af nuværende spillere 
  
Visionen kan kun lykkes med stærke trænere, og bestyrelsen kan stolt fortælle, at Kronborg Knights har 
de stærkeste trænere på alle hold. Alle trænerne har siden generalforsamlingen lokaliseret styrker og 
indsatsområder på deres hold, som de arbejder målrettet med. Dette kan mærkes på spillernes glæde 
men også på tilgangen af nye spillere. Flere af trænerne har deltaget i kurser afholdt af DAFF, ligesom 
trænerne indbyrdes har en oplæringsstruktur af nye trænere samt indbyrdes deler ”den gode træning”, 
som understøttes af, at testprogram for spillerne er under udarbejdelse. 
  
For at kunne udvikle Kronborg Knights til den absolut stærkeste udøvende klub indenfor amerikansk 
fodbold i Nordsjælland, og for at sikre de bedste faciliteter for trænere, spillere og tilskuere, har 
bestyrelsen arbejdet for en tæt kontakt med kommunen og de udvalg, som har med bygning af det nye 
stadion at gøre. Det har betydet møder, korrespondancer og atter møder med kommunen. Bestyrelsen 
kan nu stolt fortælle, at vi sidder med i brugerinddragelsen sammen med den af kommunen hyrede 
rådgiver, og i tæt samarbejde med DAFF leverer vi de specifikationer, som kommunen skal bruge for, at 
Kronborg Knights forhåbentlig kan have både fast trænings- og kampbane på det nye stadion. 
  
Det stod ret hurtigt klart for bestyrelsen, at uden sponsorer ingen vækst, og med en stærk sponsorpakke 
er der indgået partnerskaber med følgende sponsorer: 
 
MEGA FLEX (hovedsponsor) 

  
Virksomheden har specialiseret sig i at være landsdækkende i at levere vikarer, mandskab og maskiner til byggeriet samt 
industri- og specialservice, ligesom de udfører egne bygge- og anlægsopgaver. MEGA FLEX blev kåret som Gazelle virksomhed 
i både 2015 og 2016. I sommeren 2014 blev virksomheden godkendt som leverandør til CMT der bygger den nye metroring 
for Metroselskabet i København. 

 
 
 



   
 
Panzer (guldsponsor)  

 
PANZER Premium Tempered Glass er den ultimative beskyttelse til din telefon eller din tablet. PANZER fås til alle telefoner og 
tablets i Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Microsoft, Motorola og HTC og købes i Elektronik kæder og telebutikker. 

  
QuickPot Helsingør (sølvsponsor) 

 
Værkstedet læser alle opgaver i forbindelse med service og reparation af personbiler, og bruger udelukkende reservedele af 
OE-kvalitet, så bilerne stadig vil være omfattet af eventuelle fabriksgarantier.  

 

Rib House Helsingør (sølvsponsor) 

 
Rib House er et steakhouse og familie inspireret restaurant. Restaurantens speciale er spareribs og steaks på grill, af den 
bedste kvalitet, men de har selvfølgelig også andre lækre retter på menuen. 

 

 
(sølvsponsor) 
Virksomheden har specialiseret sig i grønne løsninger. Klimaet er vores allesammens ansvar, og som el-firma gør 
virksomhedens deres ved at skabe energibesparende el-løsninger. Det handler om omtanke, bæredygtighed og almindelig 
sund fornuft. 

 

BAKKO (sølvsponsor) 

 
Virksomheden har 25 års erfaring indenfor salg og tryk-bearbejdning af arbejdstøj og profilbeklædning, hvilket betyder at 
BAKKO.DK i dag kan tilbyde højeste kvalitet og service indenfor disse områder. 

 
PhotoCare Helsingør (sølvsponsor) 

  
Butikken tilbyder kvalitetsfremkaldelser af deres kunders gode øjeblikke og et stort udvalg i kameraer og fototilbehør. 
 

Club Retro Helsingør (sølvsponsor) 

 
Club Retro er en klub i 2 etager med bar midt i Helsingør centrum. Klubben har udover at være en natklub ofte bookede 
events, og stemningen er altid i top. 
 

Murermester Bruno Hansen (sølvsponsor) 
Firmaet udfører alt inden for mureropgaver; nybyg, tilbyg, renovering, tag, facade, forsikringsskader og har derudover 
specialiseret sig badeværelser. 

 
 
 
 
 



   
 
Bygma Helsingør (bronzesponsor) 

  
Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af trælast, 
bygnings- og byggematerialer til både det professionelle og det semi-professionelle marked. 

 

 
(bronzesponsor) 
Kontoret rådgiver generelt om de fleste juridiske forhold af såvel privat som erhvervsretlig karakter.  
Vi lægger stor vægt på det nære og langvarige klientforhold med gensidig tillid og forståelse. 

 
Nordsjællands Bilsyn (bronzesponsor) 

  
Nordsjællands Bilsyn i Helsingør og Gilleleje syner køretøjer for både private og erhvervskunder. 
 

Axelhus Bodega 
 
 

 
 
 
Hyggelig bare på Axeltorv i Helsingør med både udendørsservering og events med levende musik. 

 
Herudover har vi været heldige at følgende har sponsoreret via Touch Down T-shirten: Tandklinik 
Lyhne, LI Consult ApS, Trelleborg Holding A/S, Boysen El & Teknik, Renseholdet ApS, Malerfirmaet 
Rosenkilden, Gurrrelyst Kloak ApS, Kallermann Revision, Tandklinik Lyhne, Textprint A/S, 
Murermester Lars M. Nilsson, Helsingør Flisecenter. 
 

TAK til vores sponsorer, som har gjort det muligt for seniorholdet at få nye spillerdrager, så de i denne 
sæson vil shine endnu mere, ligesom det er gjort muligt for klubben at planlægge investering i nye 
træningsredskaber. 
  
Klubbens vækst skal komme via organisk vækst, altså at vores unge spillere bliver ved med at have lyst 
til at udvikle sig og vokse som amerikanske fodboldspillere, og af denne grund har bestyrelsen valgt 
også at gøre en indsats på området for rekruttering af ungdommen, hvilket har betydet et tæt 
samarbejde med DAFF, kommunen, skoler, fritidsklubber, Pulsskolen, afholdelse af Rookie Days, Open 
Practise dage samt tilbud af sommerferieaktiviteter. Der er blevet afholdt Super Bowl finale, frokost 
med forældre på U12/U14 og planlagt camps. Klubben har også valgt at investere i 10 sæt udstyr til 
ungdomsholdet, således at det er muligt for nye spillere at låne udstyr og afprøve sporten inden der 
investeres i udstyr. Ungdommen er fremtiden! 
  
Kronborg Knights er en fantastisk klub, som har fortjent størst mulig omtale og eksponering, hvorfor 
bestyrelsen er stolt af, at lanceringen af den ny hjemmeside skete så kort tid efter generalforsamlingen, 
ligesom det fokuserede arbejde på at fortælle klubbens historier i diverse medier har resulteret i, at 



   
Kronborg Knights har været synliggjort flere gange i Helsingør Dagblad, Frederiksborg AmtsAvis og sågar 
TV2Lorry. 
  
Nu begynder sæsonen med kampe og turneringer, spillerne skal på græs, og forældrene skal ud og nyde 
spillet. 
  
I bestyrelsen glæder vi os til sæsonen, alt det sjove, alt det givende og alt det personlige sporten gør for 
unge mennesker. 
  
Der er altid brug for frivillige, og skulle du sidde og tænke ”jeg vil da gerne give en hånd med”, så skriv 
til formand Lars Fløe Olsen på formand@kronborgknights.dk 
  
Bestyrelsen fortsætter det spændende arbejde med ovenstående punkter, og vil løbende orientere om 
væksten i klubben.  
  
Bedste hilsner 
  

Kronborg Knights bestyrelse 


