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HIK – en klub med lan-
ge og stolte traditioner

HIK har siden starten i 1947 været omdrej-
ningspunktet for udvikling af ishockeyspor-
ten i Herning såvel som resten af Danmark. 
Klubben har ligeledes været et fast holde-
punkt for mange børn og unge, både sports-
ligt og menneskeligt. De mange timer i om-
klædning, på isen, til stævner- og cups og 
ikke mindst de mange timer i vore ”rullende 
klubhuse”, HIK Busserne, har både udviklet 
dygtige ishockeyspillere og personligheder, 
men også skabt venskaber for livet. 

Hvad er ”HIK Fundraisers” 

I arbejdet med at sikre det økonomiske fun-
dament for det videre arbejde i HIK, tager vi 
nu initiativ til HIK Fundraisers.
Målet med initiativet er at aktiverer vort 
netværk endnu bredere. Gruppen tiltænkes 
en rolle som et repræsentantskab, med fo-
kus på sponsorater og øvrige initiativer, der 
vil kunne bidrage økonomisk til klubbens 
arbejde.
Din deltagelse i HIK Fundraisers er ganske 
uforpligtende. Du vil blive inviteret til et år-
ligt uformelt informationsmøde, hvor vi vil 
orienterer lidt om aktiviteter i HIK, herun-
der sponsorarbejde, og håber at få gode 
ideer retur. 

Vi håber naturligvis på direkte sponsora-
ter, men initiativet er i lige så stor grad 
rettet mod til at finde nye sponsorer og 
leads længere ud i ”HIK Fundraisers” 
netværk. 

Hvordan vi håndterer mulige emner

De næste sider indeholder de sponsorater vi har i 
HIK. Du finder sponsorater helt nede under kr. 1.000,- 
og opefter. Vi er meget fleksible og tilpasser gerne 
sponsorater efter ønske. 
Materialet her kan altid findes på vores hjemmeside 
under ”Sponsor i HIK” således alle kan hente eller 
henvise med link til mulighederne. Uanset om du 
har et lead, solgt et sponsorat, eller ønsker et selv, 
så kontakt HIK på sponsor@herningik.dk eller jan 
lund på tlf. 30948870. Så vil rette vedkommende 
blive kontaktet eller få tilsendt en kontrakt.
  
Med venlig hilsen 
Herning Ishockey Klub

bliv en del af

Herning

Kontakt HIK på sponsor@herningik.dk 
eller Jan Lund på tlf. 30 94 88 70

ishockey klub
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Med	  venlig	  hilsen	  

Herning	  Ishockey	  Klub	  

HIK har arbejdet med talentudvikling 
gennem mange år.  

Vi har vist at kombinationen hårdt ar-
bejde, viljestyrke, vedholdenhed og en 
stærk vinderkultur kan skabe hidtil 
usete resultater. Men hårdt arbejde 
gør det ikke alene. For at sikre succes 
er det vigtigt at have vores træner team 
på plads, samt en lang række materia-
ler og faciliteter. Vi har  ambitioner  for 
også i fremtiden at være de bedste og 
en klub og by andre kigger til.

Vi søger op til 10 virksomheder der 
ønsker at bakke op om dette arbejde.

Antallet af sponsorer afhænger af 
individuelle ønsker til størrelse/eks-
ponering på busserne. Ønskes større 
eksponering kan det  tilbydes, men 
udgangspunktet er sponsorater i et  
prisniveau på ca. kr. 10.000,- excl. pro-
duktionsomkostninger og en kontrakt-
længde på min. 3 år. 

•  Eksponering på én af vore 2 busser – HIK busserne
•  Firmalogo på HIK hjemmeside som Akademi sponsor
•  Firmalogo på al kommunikation fra Hockey Akademiet
•  Firmalogo på samlet sponsortavle på balkon i hal 2 
    ”Hall of Fame” 
•  Ret til at benytte Akademi logo på egen hjemmeside
•  Prisniveau på ca. 10.000,- excl. produktionsomk.
•  Kontraktlængde på min. 3 år

herning hockey akademi

AKAdemI sponsor

Fakta om talentudvikling i HIK: 

Herning Hockey Akademi består af:

Talentidrætsklasserne (TIk)                          
Program for 7-10 klasse. Drives i samarbejde 
med Herning kommune (Herning Elite) og 
Sønderagerskolen, Dansk Ishockey Union og 
Team Danmark. 

Kraftcenteret                  
Forskellige videregående uddannelser som 
HTX, HHX, m.v. 
 
Fælles for begge linjer er at undervisningen  
tilrettelægges med plads til at udøve sin 
sport samtidig med at pensum nås på de 
enkelte klassetrin/uddannelser. 

Målet er at sikre alle spillere en uddannelse 
uanset talent og fremtidsmuligheder for den 
enkelte. 

 I HIK har vi sendt 5 ud af 200 spillere til NHL 
. Normalen i Nordarmerika er 1 af 5000

4 ud af 5 der hidtil er kommet ud af Herning 
Hockey Akadami  spiller i dag i den bedste 
Liga, enten i DK eller udlandet. 

Se de unikke resultater på 
www.herningik.dk/hik/walloffame.php

Fakta om HIK busserne
-vore rullende klublokaler

HIK råder over 2 velholdte busser, med 
markant udsmykning.  

Fra august til maj kører de  ca. 55.000 km på 
de danske motor- og hovedveje. 

Busserne har gennem mange år været 
sponsoreret af KVIK, derfor også gået 
under navnet ”KVIK Busserne” , men pga. 
ny marketingsstrategi hos Kvik, skal det 
nu ændres.

Busserne transporterer såvel vort Elite-
hold iMETAL Ligaen – Herning Blue Fox, 
til alle udekampe, ligesom alle holdene 
i Herning Ishockey, fra U7- til 1. division, 
altid transporteres i busserne. 

Busserne er meget markante i det danske 
landskab og ville kunne give enhver virk-
somhed opmærksomhed.

AKAdEmI  sPonsoR

Reklame på bussen´s bagende 
kan deles i 4
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Til sæsonen 2014/15 introducerer vi et sæt klub tøj, en 
vinterjakke og en træningsdragt, som alle medlemmer kan 
købe til fair pris. 
Vi vil gerne være endnu mere præsentable, specielt når vi er 
ude og repræsenterer Herning Ishockey Klub og vor dejlige 
by i forskellige sammenhænge. 
For at give alle medlemmer og deres familier de bedste 
muligheder for at købe tøjet, vil vi sikre en god pris, dels ved 
salg til nettopris og dels ved tilskud fra sponsorer. 

Aftalen løber i 3 år.
Pris /år kr. 12.000,-

Klubsponsor

• samlet firmalogo (med de 3 andre  
   sponsorer) på jakke, over- og      
   underdel træningsdragt.

• Firmalogo på HIK hjemmeside   
   som klubsponsor

• Firmalogo på infosystem på Kvik  
   Hockey Arena

• Ret til at benytte HIK logo  på   
   egen hjemmeside 

sponsorater givet til Herning Ishockey Klub anven-
des udelukkende til klubbens egne hold.
Ved holdsponsorater af 2 eller flere hold gives pris-
nedslag 

KlubsPonsoR Hold og sPIllERsPonsoR

u7-u11

1 rygreklame  kr.      800,-
1 brystreklame  kr.      300,-

Hele årgangen:
Rygreklamer  kr.   8.000,-
Brystreklamer  kr.   3.000,-

u13-u15-u17 og piger

1 rygreklame  kr.   1.300,-
1 brystreklame    kr.      600,-

Hele årgangen:
Rygreklamer  kr. 12.500,-
Brystreklamer  kr.   5.500,-

u20 + 1. division

1 rygreklame  kr.   1.500,-
1 brystreklame  kr.      800,-

Hele årgangen:
Rygreklamer  kr. 15.000,-
Brystreklamer  kr.   6.000,-
Bukser for/bag  kr. 12.000,-
(bukser kan evt. deles af 2 virksomheder)halreklamer

rygreklame 

fra 800,-

brystreklame 

fra 300,-

3 mtr. reklameskilt placeret på væg kr. 3.000,- pr. år
3 mtr. bandereklame   kr. 3.000,- pr. år

Såfremt der tegnes minimum 
en 3 årig aftale    kr. 2.500,- pr. år

Halreklamer

Reklameskilte og bandereklamer opsættes i KVIK Hockey 
Arena 2 - priser:
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