
KRONBORG KNIGHTS
SPONSORPAKKER

Kære Sponsorer & Partnere 2022

Kronborg Knights’ vision er at skabe et kraftcenter for American Football i Helsingør, 
Nordsjælland og være med til at skabe positive oplevelser for deltagere og tilskuere.

Vores formål er at drive en forening hvor unge mennesker samles og er velkomne. 
At udbrede kendskabet til amerikansk fodbold og specielt, at sporten favner flere forskellige 
typer mennesker i forhold til andre sportsgrene. Her har vi brug for alle, uanset størrelse. 

Vores mission er at sætte rammerne for den bedste træning i amerikansk football, både 
teoretisk, teknisk/taktisk, fysisk, socialt og mentalt. Vi har eget gym og tilbyder 
styrketræning. Vi har klubhus og sociale aktiviteter for alle aldre.

Derudover har vi fokus på personlig udvikling i et meningsfuldt fællesskab. 
Vi mener det er den ultimative holdsport og at vi gør det lidt bedre end andre holdidrætter.

Kronborg Knights har store forventninger og målsætninger for 
klubben de næste mange år fremover, og vi vil med din/jeres 
deltagelse have mulighed for at få realiseret vores ambitioner.
Vi er den stolte leverandør af spillere til vores landshold; 
både A-, U19 og U16 landsholdene.

Kronborg Knights stiller i 2022 med U10, U12 og U14 hold i U-rækkerne samt U16 og vores 
Elitehold. Vi har til huse på Løvdalsvej i egne klublokaler med Knights Field og Knights Gym.

EN KLUB FOR LIVET

Vi bygger på værdierne:

Teamwork DisciplinUdholdenhed

Forventninger og målsætninger



Vil dit firmanavn og -logo blive stærkt repræsenteret og indgå i alle vores aktiviteter.
 
Der vil ligeledes være mulighed for at benytte Kronborg Knights spillere og bestyrelse i 
reklame og specielle begivenheder for vores sponsorer og partnere.     

Kronborg Knights vil skabe en involvering af sponsorer og partnere via sociale medier, 
e-mails og visuelt få skabt bedst mulige forudsætninger for din/jeres virksomhed. 

Vores sponsorer og partnere vil få synlighed på Kronborg Knights hjemmeside, 
Facebook side og Instagram. 

Som sponsor og partner til Kronborg Knights



Foreningen Kronborg Knights er medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) 
og her igennem Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Kronborg Knights vil prioritere at deltage i så mange af de events, 
turneringer og stævner der er via DAFF, og der vil som altid være en 
stærk opbakning og opmærksomhed fra alle klubbens medlemmer, 
familie, bestyrelse samt tilskuere.

I øvrigt live streames alle vores kampe. 

Stream platformen er unikt udviklet af Kronborg 
Knights Media og din virksomhed vil have 
mulighed for et shout-out. 

Eksempel: “Dagens kamp er sponsoreret af”.

Knights Support er vores frivillig-organisation, der altid stiller op med 
mad og forfriskninger til alle vores kampe og stævner.

LIVE STREAM

Forening og frivillige



Guldpakke
- Elite hold

Aftalen gælder 1 år.

Der er omkring 8-12 kampe på en sæson med ca 200 tilskuere til hver kamp. 

Ved eventdage vil seniorspillerne have deres kampjersey på, så man kan 
se jeres logo.

I vil få eksponering på vores hjemmeside med jeres link og logo.

Mulighed for sponsorlogo på bukser eller ærme: 15.000 kr.

Få jeres logo syet fast på seniorspiller-uniformen

SLOT 1 SOLGT SLOT 2 SOLGTPris Pr Slot: 25.000 kr. 



Sølvpakke

Få jeres eget Beach banner, med jeres eget logo. 
De bliver sat op på alle hjemmebanekampe og -stævner, 
når både U12, U14, U16, U19 og seniorholdet spiller kampe.  

Til hver kamp er der  ca 200 tilskuere og alle kampe livestreames.

Når der afholdes stævner for U12 og U14, er der mellem 300-400 tilskuere

Pris: 15.000 kr. 

Aftalen gælder 1 år.



Bronzepakke
- Elite hold

Få jeres eget reklameskilt, med jeres eget logo. Det vil blive sat op på alle 
hjemmebanekampe og -stævner, når U12, U14, U16, U19 og seniorholdet 
spiller kampe. 

Til hver kamp er der  ca 200 tilskuere og alle kampe livestreames.

Når der afholdes stævner for U12 og U14, er der mellem 300-400 tilskuere

Aftalen gælder 1 år.

Pris: 5.000 kr. 



Touch Down Club Member

Pris: 3.000 kr. 

Alle spillere opfordres til at have TD t-shirten på både på kampdage og privat.

Få jeres logo på ryggen af vores TD t-shirt. Den produceres hvert år i 250 eks. 
til alle vores medlemmer, spillere, trænere, holdledere, dommere, sponsorer.

En stolt tradition siden 1989.


