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Faldsled/Svanninge Skytte Gymnastik & Idrætsforening tillader sig 
hermed at kontakte dig/jer med hensigt på et eventuelt samarbejde 
omkring et sponsorat i foreningen.

Måske, du/I allerede er eller har været sponsor i foreningen, men vi 
har til henblik med denne kontakt at fortælle om vores helt nye måde 
at sælge vores sponsorater på.

Hvis du er sponsor i vores forening, har du ikke hørt fra os længe. 

På grund af Corona situationen, har vi i FS ikke kontaktet sponsorer i 
hele 2021, og for som så mange andre har Corona situationen også 
påvirket klublivet markant i de to forgangne år. Vi tror nu på lysere 
tider, og ser frem til igen at kunne tilbyde træning og socialt samvær 
i vores klub. 

Ny og nemmere måde for tegning af sponsorrater
Om du er ny eller nuværende sponsor i FS, håber vi, at du/I vil tage 
positivt imod vores fremtidige måde at sælge sponsorater på, og vi 
ser frem til at besøge alle, til en snak om et sponsorat der kan passe 
dit/jeres niveau, så du/I fremtidigt vi være en del af hele FS.

Med jeres støtte vil vi skabe fremtidens FS

TIL ALLE
ERHVERVSDRIVENDE
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Faldsled/Svanninge Skytte Gymnastik & Idræts forening har siden den 
blev grundlagt i 1898  fungeret som en flerstrenget forening med flere 
afdelinger under sig. Sådan fungerer den stadig, og med et medlemstal 
på over 700, fordelt på 10 afdelinger, er vi en stor forening i et lille lokal-
samfund. Det er vi stolte over. 

De fleste af vores afdelinger har deres daglige gang i Svanningehallen, 
der som selvejende forening danner rammen for meget af det lokale 
idrætsliv.

Som idrætsforening og som idrætshal ser vi os som uadskillelige, og 
som et hele.

Med det som udgangspunkt, har vi med vores nye sponsor koncept 
samlet det hele under et tag. Ingen skal nu kun være sponsor i enten 
fodbold, håndbold, svømning eller idrætshal, men i stedet skal man 
som sponsor være det vi kalder klubsponsor.

Når man i fremtiden kan kalde sig klubsponsor i FS, ved man med  
sikkerhed, at man bidrager til at udvikle og støtte hele vores idræts-
forening, samt rammerne omkring foreningen.

Vores fremtidige mål er, at kunne tilbyde de idrætsgrene og aktiviteter 
der er efterspørgelse efter, samt at kunne tilbyde de bedste faciliteter 
for dette. Alt dette skal skabes af et fællesskab, nogle ihærdige ildsjæle 
samt brugere i alle aldre.

HVEM ER
FALDSLED-SVANNINGE SG & I
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Med et klubsponsorat tilbyder FS følgende:
q LOGO på stor udvendig sponsorvæg ved Svanningehallen                                                         
q Bandereklame i Svanningehallen, B:140cm-H:90cm                      
 Fremstillingsudgifter til bande pålægger sponsor                                                
q Logo på 2 infoskærme i hallen, Fitness og i indgangsparti, vises løbende   
q 2 stk. logo på klubtøj  
q Logo på sponsorvæg ved tennis/ petanque
q Logo i Lokal Nyt 4 x årligt 
q 2 stk. billetter til 1-2 årlige arrangementer for sponsorer                                             
q 5 stk. madbilletter til Svanningehallen Café   
 Pris kr. 4.500,- årligt    

Som Fugleskydningssponsor får du i juni måned følgende:

q 2 stk. fribilletter til lørdagens fugleskydningsfest  
 inkl. 1 flaske vin, værdi kr. 800,-                         
q Logo i velkomstfolder, ligger ved hver kuvert til fugleskydningsfest               
q Logo i bar                                                                                                               
q Logo på ophængte sponsortavle på festpladsen
q Logo i Lokal Nyt ifbm. med fugleskydning                                                   
q Logo i reklame i Det Rigtige Faaborg
q Navn i radiospot (DRF) ifbm. reklame for arrangement                                                                      
q Logo på Facebook i diverse opslag                                                               
q Mulighed for ophængning af eget banner på festpladsen
 Pris kr. 3.000,-
 

KLUBSPONSOR

FUGLESKYDNING
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Få en bande i Svanningehallen eller på kunstgræsbanen

 Svanningehallen
q På langside B:140cm x H:90 cm   Kr. 1.500,- årligt
q På endevæg B:150cm x H:100 cm   Kr. 2.000,- årligt
 Fremstillingsudgifter til bande pålægger sponsor - ca. kr. 1.300,- ex moms

 Kunstgræsbanen  
q 2 meter og opefter bandereklame på kunstgræsbanen.                            
 Fremstillingsudgifter til bande pålægger sponsor - 2 meter ca. kr. 1.500,- ex moms

 Pris min. kr. 2.000,- (kr. 1.000,- pr. ekstra løbende meter)

   

BANDESPONSOR

LOGOSPONSOR
Som logosponsor får du følgende:

q Logo på sponsorvæg ved tennis/petanque

q Logo på 2 infoskærme i hallen, vises løbende                                                                   
 Logo vises i Fitness åbningstid, dagligt kl. 6.00-22.00                                             

 Pris kr. 2.000,-
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SPAR PENGE
FLERE SPONSORPAKKER

Klubsponsor & Fugleskydningssponsor                            
Samlet pris kr. 7.500,-
Få begge for kr. 6.500,- og spar kr. 1.000,-

Bandesponsor & Fugleskydningssponsor                     
Samlet pris kr. 5.000,-
Få begge for kr. 4.500,- og spar kr. 500,-

Når der indgås sponsoraftale med FS, vil alle aftaler kører løbende 
med forfald pr. 1/5. 

Ønskes aftale ophævet skal denne opsiges skriftlig til 
FS sponsorudvalg senest 1/4 . 
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Fremtiden vil for dig/jer som sponsor betyde, at vi fra FS kun vil  
henvende os en gang årligt i forbindelse med sponsorat. 
Du/I vil ikke længere blive kontaktet af foreningens forskellige afdelinger, 
da et sponsorat vil dække hele idrætsforeningen samt Svanningehal-
len. Du/I vil dog muligvis blive kontaktet i forbindelse med vores årlige  
Fugleskydning, hvor der hvert år bliver samlet ind til en tombola samt 
bankospil.

Hvad bidrager du/i så helt nøjagtigt til som sponsor?
Den økonomiske støtte vi får fra vores sponsorer, er en vigtig energi- 
kilde til det daglige virke i vores idrætsforening. 
Det giver os mulighed for at skabe gode og interessante rammer, med 
redskaber og hjælpemidler der er tidssvarende. Selvom langt det meste 
arbejde i vores forening er på frivillig basis, honorere vi også en del af 
vores træner/ledere, så deres store arbejde værdsættes. 
Nutidens helt store udfordring er netop at finde trænere/ledere der har 
kompetencer og energi til at udfylde rollen som tovholder i den enkelte 
aktivitet, og som forening forsøger vi også at uddanne og dygtiggøre 
vores trænere/ledere. 

Et sponsorat er også med til at indkøbe spillertøj til de aktive medlem-
mer der repræsentere FS i holdsporten. Sidst men ikke mindst går en 
del af sponsoratet, ca. 15% til fodboldens holdsamarbejde SFF, der fra 
U13 årgangen til senior er et holdfællesskab, mellem FS - Horne FS & 
FC Faaborg. Træning og kamp i dette regi, foregår delvist på boldba-
nerne i Svanninge.

VI GØR DET ENKELT
STØT HELE FORENINGEN



Alt arbejde i Faldsled/Svanninge Skytte, Gymnastik & idrætsforening er baseret 
på frivilligt arbejde. Sådan er det også i vores sponsorudvalg.

Efter dette materiale er modtaget, vil FS sponsorudvalg kontakte dig/jer til en 
snak om et eventuelt sponsorat i FS.

Er der spørgsmål angående sponsorrater er du/I meget velkommen til at kon-
takte en af sponsorudvalgets medlemmer. 

HVEM ER
SPONSORUDVALGET
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FLEMMING LUNDE
Mobil: 2329 9991
formand@fssgi.dk

STEFFEN OLSEN
Mobil: 5056 9851
steffenolsen1972@gmail.com

HENNING BAHL
Mobil: 2113 9335
henningbahl@mail.dk

MIA STENNER BAHL
Mobil: 2445 4304
mums_bahl@hotmail.com

KNUD HERMANN
Mobil: 2090 3684
knud.hermann@mail.dk

LARS STENNER BAHL 
Mobil: 6060 9517
cafe@svanningehallen.dk

SØREN RASMUSSEN
Mobil: 6179 2227
pmmpsrs@gmail.com

HEINE MAIBOM
Mobil: 2090 3684
svanningevej10@gmail.com


