PRESSEMEDDELELSE

Finans, byggeri og forsikring står sammen som hovedsponsorer for,
Årets forening 2018 i JHF Kreds 2, HF Mors de kommende 2 sæsoner.

Der har været travlt på kontoret i den lokale håndboldklub HF Mors. Ikke nok med at flere og flere får
øjnene op for håndbolden helt ned fra de små på ”Trille og Trolle” holdene op til u18 holdene, så har den
fremtidige økonomi for klubben har også skulle sikres ”Vi forsøger så godt vi kan, at holde udgifterne på
kontingenterne nede for alle medlemmer, det er til tider en svær kamp men heldigvis får vi tingene til at nå
sammen” lyder det fra Lars Svane som er et af de velkendte ansigter i klubregi og håndboldregi helt
generelt på mors.
”Det er mange faktorer der er i spil, når det kommer til driften af en klub som vores, det er fuldstændig
umuligt for os at eksistere hvis ikke vi har opbakning fra de forældre hvis børn har glæde af klubben og dens
aktiviteter og en stor lokal opbakning fra vores sponsorer, store som små” fortsætter Lars Svane.
For en klub som HF Mors hvor et forholdsvis lavt kontingent er et af succeskriterierne er det vitalt at de
lokale virksomheder ønsker at støtte op om arbejdet i klubben. Derfor var det også en ekstra vigtig aftale
som HF Mors for nogle dage siden kunne underskrive, aftalen sikrer nemlig ikke bare klubben flere midler
økonomisk men også en større risikospredning iht. sponsorindtægterne.

HF-Mors sikrer sig tre stærke sponsorer.

Frøslev-Mollerup Sparekasse og Thisted Forsikring har været at finde i nogle år som hovedsponsorer for HF
Mors, de to velkendte og lokale spillere på det finansielle og forsikringsmæssige marked har valgt at
fortsætte deres hovedsponsorat med HF Mors, men hilser nu også XL-Byg Tømmergaarden velkommen i
hovedsponsorkredsen for HF Mors.
”Det er helt fantastisk at XL-Byg Tømmergaarden også ønsker at støtte op om alt det HF Mors gør for vores
område, på samme niveau som Thisted Forsikring og Frøslev-Mollerup Sparekasse har gjort det. Jo flere der
støtter op om klubben desto bedre risikospredning er der også for klubben mht. sponsormidlerne” fortæller
Marketing ansvarlige ved Thisted Forsikring Rasmus Ustrup.
XL-Byg tømmergården vælger at indgå i et to årigt hovedsponsorat af HF Mors på nøjagtig samme vilkår
som de to øvrige sponsorer ”Vi har i en årrække støttet HF Mors og blev glade for tilbuddet om at
”opgradere” til hovedsponsor. Det betyder meget for os at støtte lokalt, og det er rart at være med til at
gøre en positiv forskel for de mange medlemmer i klubben – unge som ældre, bredde og elite” lyder det fra
Marketingkoordinator Line Schjødt Kristensen fra XL-Byg tømmergården.
”I Sparekassen er vi glade og stolte over at forlænge hovedsponsoratet med HF Mors, vi har kun oplevet
positive tilkendegivelser fra lokalområdet i forhold til at støtte op om det lokale. Samtidig er det en del af
Sparekassens værdiggrundlag at vise samfundsansvar og gøre en positiv indsats for lokalområdet” fortæller
Tina Steensen Andersen fra Frøslev-Mollerup Sparekasse.
Et ligeligt delt hovedsponsorat de tre partnere imellem betyder både at klubben i langt højere grad er sikret
hvad angår indtægterne fra sponsoraterne, men også muligheder for at aktivere sponsoratet de tre
sponsorer imellem. ”Vi håber selvfølgelig på at vores medlemmer vil støtte op og gøre forretning ved vores
nu tre hovedsponsorer, som alle så trofast støtter op om klubben, hvis ikke vores medlemmer støtter op om

det arbejde vores sponsorer gør for at holde liv i klubben, bliver det svært at forklare & overbevise
sponsorerne om hvorfor de så skal støtte op om arbejdet i klubben” slutter Lars Svane.
Alle parter ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde både imellem hinanden, med klubben og ikke
mindst de mange medlemmer i HF Mors.
For yderligere oplysninger kontakt:
HF Mors, Lars Svane Nielsen 30 62 43 04
Thisted Forsikring, Rasmus Ustrup 60 67 98 49
Frøslev-Mollerup Sparekasse, Tina Steensen Andersen 96 69 22 07
XL-Byg Tømmergaarden, Line Schjødt Kristensen 96 70 21 27

