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Våra sponsorpaket
 

Guld: Där ingår ljusskylt 50x70 cm inne i hallen, skylt vid träningsplaner,
sponsorannons på hemsida med länk till Er hemsida, 

 logotype på alla PM vid tävlingar. Klubben kan ställa upp och medverka med 
hundar vid ett arrangemang hos Er.   

Pris 10.000:-

Silver: Där ingår ljusskylt 50x70cm inne i hallen, sponsorannons på hemsida
med länk till Er hemsida, logotype på alla PM vid tävlingar.

Pris 7.500:-

Brons: Där ingår skylt vid träningsplaner, sponsorannons på hemsida med 
länk till Er hemsida. 

 Pris 5.000:- 

Personlig sponsring: Där ingår totalt 4 timmar i hallen på  vardagar samt namn
på sponsortavla.  

Pris 1.000:- 

Huvudsponsor: Hallen har sponsors namn på belyst skylt på gaveln samt ingår
det som Guld har.  

Pris 25.000:- / år i 3år
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Värnamo brukshundklubb är en förening som sysslar  
med hundsport och utbildning av hundar. 

 
Klubben är öppen för alla hundar och har funnits i 50 år.   

Klubben är belägen i Sörsjö, Värnamo. 
 På vårt klubbområde har vi 10 000 kvm klippt träningsyta samt vår klubbstuga som 

klubben invigde 1982. 
  

För att utveckla klubben bygger vi nu en träningshall på 42x27m så att vi kan ha 
större verksamhet året runt. 

Hallen,som blir en av de största i Småland, kommer att utnyttjas för tävlingar 
 i agility, lydnad och rallylydnad. 

 Vi kommer även att ha hundkurser och hundträningar.  
 

Den kommer att hyras ut till andra föreningar och annan verksamhet.  
Hallen blir lämplig för tex fotboll och ungdomsträningar. Våra sponsorer får möjlighet 

att hyra till något, typ av personalaktivitet eller till annat. 
 

Vi vill även utveckla vår ungdomsverksamhet till att bli en större del av vår klubb.  
  

Vi brukar ha ca15 nationella hundtävlingar varje år. 
 Vi kommer nu att satsa på större tävlingsverksamhet under vinterhalvåret.  

 
Vi är duktiga på att arrangera stora tävlingar och mästerskap.  

Tidigare har vi arrangerat SM för brukshundar, 2005 och 2011. 
2019 kommer vi att ha nordiska mästerskapen i bruks och IPO med tävlande från 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

 
 
 
 
 
 

 

Företag/person som vill teckna sig för sponsorpaket 

………………………………………………………………….. 

Adress………………………………………………………...... 

Postnr och ort………………………………… 

Attention……………………………………… 

Tel. nr…………………………………………………………. 

Underskrift av behörig ………………………… 

Faktureringsadress …………………………………………… 

Postnr. och ort………………………………………………… 

Första året är fr.o.m 1 oktober 2017 till 31/12 2018 
Faktura kommer att skickas med förfallodatum 30/9 2017 

VÄRNAMO BRUKSHUNDKLUBB 
Tackar för ert stöd 

Kontaktperson vid frågor Anders Falk 
Tel 073-829 63 18 
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