
 

 

Velkommen i klubben… 
Vil dit firma være vores medspiller på og udenfor banen? 

Vi er en ambitiøs og dynamisk men samtidigt social håndboldklub i Odense der 

ønsker succes både sportsligt og menneskeligt. 

OH 77 Odense har sat målet højt.  

For både vores 1. hold herre i 3. div og 1. damehold i Serie 1 er målet i den 

kommende sæson for begge hold at placere sig i den bedste halvdel af rækken. 

Samtidigt har vi stort fokus på talentarbejdet med vores ungdomshold, der skal 

være med til at sikre klubbens mål i fremtiden opnås, nemlig at have vores 1. 

damehold er blandt de bedste på Fyn og 1. herrehold blandt de bedste i regionen. 

Kort om Odense Håndboldklub af 1977  
Vi er en selvstændig håndboldklub i det østlige Odense, der har til huse i 

Rosengårdskolens hal, hvor der trænes og spilles hjemmekampe. 

At vi er selvstændige, betyder at vi i OH77 har valgt ikke at være med i nogen 

former for holdfællesskaber/overbygninger og hvad det giver af bindinger til 

holdene i klubberne. 

Vi er på udkig efter samarbejdspartnere/legekammerater, der ligesom vores klub 

og hold repræsenterer dynamik og ambitioner. Og det kunne meget vel være jer.  

Hvis I har lyst og ambitioner om at blive en del af vores klub og være vores 

legekammerater både på og udenfor banen, vil vi garantere at gøre vores absolut 

ypperste for at være værdige repræsentanter for jer… 

Der findes 4 forskellige mulige sponsorpakker at vælge i mellem for Jer. 

Kontaktperson for nærmere info: 

Michael Lærkedal 

Mob. +45 25 65 29 77  

Mail: ml77@live.dk 

 

CHAMP PARTNER 
Pris: 15.000,-  

• Tryk centralt på spilletrøjer (2 hold) 

• Logo på kampplakater og kampprogram 

• Logo på Sponsorvæg i klubben, samt mulighed for banner i hallen ved kampe. 

• Synlighed og løbende omtale på klubbens FB side  

• Logo på forsiden af hjemmeside www.oh77.dk samt  

• Rettigheder til at bruge OH 77’s logo og holdbillede i forbindelse med markedsføring 

• Andre ønsker (aftales individuelt) 

 

SUPER PARTNER 
Pris: 10.000,- 

• Tryk på spilletrøjer (1 hold) 

• Logo på kampplakater og kampprogram  

• Logo på Sponsorvæg i klubben 

• Synlighed og løbende omtale på klubbens FB side  

• Logo (med link) på forsiden af hjemmeside – www.oh77.dk 

• Rettigheder til at bruge OH 77’s logo og holdbillede i forbindelse med markedsføring 

 

KLUB PARTNER 
Pris: 6.500,-  

• Lille tryk på spilletrøjer / shorts (1 hold) 

• Logo på kampplakater og kampprogram  

• Logo på Sponsorvæg i klubben. 

• Logo (med link) på forsiden af hjemmeside – www.oh77.dk 

• Rettigheder til at bruge OH 77’s logo og holdbillede i forbindelse med markedsføring 

 

OH77 BASIS PARTNER 
Pris: 4.000,- 

• Logo på kampplakater og kampprogram  

• Logo på Sponsorvæg i klubben 

• Logo (med link) på forsiden af hjemmeside – www.oh77.dk 

• Rettigheder til at bruge OH 77’s logo og holdbillede i forbindelse med markedsføring 
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SPONSOR 
I 

 

Odense Håndboldklub af 1977 
 

 

 

Håndbold er skægt, det er noget vi ved… 

Hjemmebane i Rosengårdskolens Hal, lige ved siden af Rosengårdcentret 


