
ESBJERG CITY TAEKWONDO KLUB 

 

Kongensgade 120   -   6700 Esbjerg   -   Telefon: 75 13 48 13   -    

E-mail: Esbjergcity120@gmail.com   -   www.esbjergcity-tkd.dk 

 

Vil du støtte en succes i Esbjergs idrætsliv 

– vi vil gerne hente flere medaljer til Esbjerg. 

---¤--- 

Du har mulighed for at få del i succesen ved at blive sponsor for Esbjerg CITY Taekwondo klub. 

 

Vores klub er baseret på frivillige kræfter – vores trænere, hjælpetrænere og bestyrelse er 

frivillige. Klubbens medlemmer er for størstedelen børn i alderen 4 år – 17 år. Der er ca. 120 

børn/unge i klubben. Børne- og Ungdomsarbejdet i Esbjerg CITY Taekwondo klub er meget højt 

prioriteret, og derfor har klubben deltaget i projektet "Et godt idrætsmiljø for børn og unge" under 

DIF - Danmarks Idrætsforbund. Vi sørger for, at vores trænere og hjælpetrænere bliver uddannet 

via træneruddannelser, dette sikrer god og ansvarlig træning. 

 

Taekwondo er en sport med fokus på den enkeltes individuelle udvikling – men hos os dyrket i en 

atmosfære af stærk klubånd. 

 

Vi er en klub med stor fokus på bredden, men klubben har også gode resultater indenfor eliten, 

bl.a. som resultat af vores dedikerede trænere og kæmpere, der stiller op flere gange om ugen, 

også til weekend træninger og stævner.  

 

Klubben stiller træningsudstyr til rådighed for alle medlemmer, og udstyret er i brug til alle 

træninger. Desværre betyder vores mange træninger også, at vores udstyr bliver slidt. 

 

Når virksomheden giver sponsor støtte, har du mulighed for at få fradrag for det beløb du giver. 

For sponsor støtte på beløb af 5000,00 kr. til Esbjerg CITY Taekwondo klub får man: 

1. Link med logo på vores hjemmeside.  

2. Navn og Logo på vores sponsor tavle i Klubben. 

3. Logo/navn på vores INFO TV i klubben. 

4. Et billede af teknik/ kampholdet. Billedet er med virksomhedens logo samt en tak for 

sponsorstøtten (vi forestiller os, den kan hænge i Jeres firma / butik).  

5. I vores årlige annonce i Esbjerg Ugeavis, nævnes sponsorer.  

 

Se vores sponsorkontrakt som er vedlagt. 

 

Esbjerg CITY Taekwondo Klub  

 

Vi henter medaljer til Esbjerg!! 
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ESBJERG CITY TAEKWONDO KLUB 

Kongensgade 120 

6700 Esbjerg 

 

CVR.nr. 20 69 78 06 

 

Og 

 

Virksomhedens navn/adr. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

CVR.nr. ______________________ 

 

 

Beløb: _______kr. indsættes på Esbjerg CITY’s Konto Arbejdernes 

Landsbank: Reg. nr:5385 Konto nr:0000525999 - Husk at angive firmanavn 

 

Aftalen gælder fra og med den _____________og 12 måneder frem. 

Opkrævning fremsendes 2 måneder før udløbsdato, og ophæves uden varsel ved 

manglende fornyelse/betaling. 

 

Sponsor leverer:  

link til hjemmeside   

logo og/eller logo fil til 

Esbjergcity120@gmail.com 

 

 

___________________________        ________________________________ 

Dato - Virksomheden   Dato - Esbjerg CITY Taekwondo Klub  

Sponsor kontrakt 
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