
Årshjul - Odder IGF Fodbold - Sponsorudvalg
Odder IGF Fodbold 
Sponsorudvalg JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Sponsor-AFTALER Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

Kontakt til sponsorer ifm. 
AFTALER om sponsorat

AFTALE/Samarbejde med Tøj/Materiale-
leverandør (INTERSPORT Odder)

Tøj-sponsor (HUMMEL AFTALE)
Genforhandling af TØJ-sponsor-

AFTALE (hver 5. år) gældende pr. 
01.07.til 30.06

Bold-sponsor (SELECT AFTALE) Genforhandling af  BOLD-sponsor-
AFTALE for næste kalenderår

Medie-AFTALE (JyskFynskeMedier) Genforhandling af MEDIE-AFTALE 
gældende pr. 01.07. til 30.06.

1.holdets hjemmekampe
Kamp-sponsor-AFTALE og Skaffe 

Gavekort til vinder af TIP 
RESULTAT 

Skaffe sponsorer til Kampprogram  
ifm. 1.holdets hjemmekampe

En Hjælpende Hånd Husstandsomdeling af 
EnHjælpendeHånd

Skaffe sponsorer til 
EnHjælpendeHånd Sponsor-AFTALER på plads Layout og artikler udarbejdes

Godkendes og klar til trykning. 
Aftale med Børn/Ungdom/Senior 

om uddeling i januar
Trykning af EnHjælpendeHånd

OdderChancen (lodseddel) Kontakte sponsorer ifm. gevinster 
på lodsedlen

Layout færdiggøres og lodsedler 
trykkes.                                   Dialog 
med Børn/Ungdom/Senior om salg 

af lodsedler

Lodsedler pakkes og udleveres til 
Børn/Ungdom/Senior Styring af vundne gevinster Offentliggørelse af vindere i 

butikker og Odder Avis

Spinning EVENT Lave aftaler ifm. leje af spinning-
cykler, lydanlæg, scene mm

Kontakte sponsorer ifm. Spinning 
arrangement på Torvet i Odder

Reservere dato for næste års 
Spinning-arrangement hos 

KøbOdder

OdderTrøjen Udsende OdderTrøje info til alle 
medlemmer

Sponsor-AFTALER på plads til 
næste års OdderTrøje

Søge AURA´s Lokalstøttepulje Sende ansøgning på KLUB100 og 
Bander

Sende ansøgning på Kamptøj, 
Bolde mm

KLUB 100 Arrangementer Fodbold-tur til Udlandet KLUB 100 arrangement ifm. 
1.holds hjemmekamp

KLUB 100 arrangement ifm. 
1.holds hjemmekamp Julebagning  v/ByensBagerOdder

Odder Fodboldskole Aftale med Hovedsponsor til Odder 
Fodboldskole

Tøj-pakker (deltagere/trænere) 
besluttes med 

Fodboldskoleudvalget

Sponsor Bander, skilte mm
Bestilling af nye sponsor skilte og 

opsætning af nye og nedtagning af 
gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Bestilling af nye sponsor skilte og 
opsætning af nye og nedtagning af 

gamle skilte

Sponsorer på hjemmesiden Tjek op på sponsorer på 
hjemmesiden løbende

Tjek op på sponsorer på 
hjemmesiden
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