
 
 

SPONSORAVTALE EGGEDAL IL 
 

Det inngås herved sponsoravtale mellom Eggedal IL og _______________________________ 

 

Sponsoren skal tilføre klubben økonomiske midler som skal brukes til å fremme og utvikle 

barn og unge samt anlegg og utstyr tilhørende Eggedal IL.  

 

Sponsoren skal tilføre klubben økonomiske midler som skal brukes for å fremme og utvikle idrettslaget.  

Klubben forplikter seg til å markedsføre sponsoren som en aktiv samarbeidspartner i Eggedal IL.  

Publiseringer av sponsorer på Eggedal IL sin Facebook side månedlig, og på www.eggedalil.no 

 

Eggedal IL har aktive grupper i Hopp, Mosjon, Langrenn, Fotball og Kung-FU. 

Eggedal IL har et godt samarbeid med skole og barnehage i bygda. 

Eggedal IL arrangerer skirenn, hopprenn, fotballkamper, Simoacup, Telenorkarusellen, Sparebank1-cup, m.m. 

Eggedal IL har ukentlige treninger hele året i de forskjellige gruppene fra 6 år og oppover. 

Eggedal IL arrangerer hvert år Holmvassløpet.  

Eggedal IL har lysløype på 5 km som er åpen for alle. Belysning i sesongen fra kl.16.00-21.30.  

 

Prosjekter Eggedal IL 2020/2021:  

Lysløypa er under utbedring for å tilfredsstille dagens standard. Fotballbane/stadion skal oppgraderes. Etablering av 

sykkeltrase`/pumptrack samt oppgradering av klubbhus er under planlegging. 

 

Sponsorpakker 

Gråfjell (10 000 kr) * Haglebunatten (5 000 kr)*  Andersnatten (2 500 kr) 

Skilt på Strengåvad b:3m x h:1m Skilt på Strengåvad b:1,5m x h:1m  

Felles skilt på klubbhus  Felles skilt på klubbhus  Felles skilt på klubbhus  

Program ved renn/cup Program ved renn/cup Program ved renn/cup 

Logo på nettside og Facebook Logo på nettside og Facebook Logo på nettside og Facebook 

Logo på fotballdrakter Logo på fotballdrakter  

Logo på klubbklær   
*Obs 3 års avtale pga. logo på drakter.  

 

Klubbens forpliktelser: Eggedal IL forplikter seg til å montere skilter. Klubbklær endres i løpet av 2021.  

Dagens fotballdrakter settes det tilleggslogo på. FB innlegg med synlige logoer på bilde månedlig. 

 

Sponsors forpliktelser: Sponsoren har ansvar for å sende logo til bruk på klær, FB og nettsiden på e-post.  

Sponsor er ansvarlig for å utarbeide skilt og levere dette i Eggedal. (sponsorgruppe kan være behjelpelig). 

 

Avtale 

Avtalen kan enten leveres til selger eller skannes og sendes til eggedalil.spons@gmail.com 

 

Avtalen gjelder for år: _________________________________ (3 års avtale på Gråfjell og Haglebunatten) 

 

Sponsorpakke: _______________________________________ 

 

Beløp pr år: __________________________________________ (faktureres pr år i januar) 

 

Dato: _________________                                                             Sted:____________________________________ 

 

 

_____________________________________                             ______________________________________ 

for Eggedal IL                                                                                                         for sponsor                                                                                                  

 
Sponsorgruppe Eggedal IL 2020/2021: 
Irene Wærsted (48062387), Tone Solum (90788624), Mette Gabrielsen Flågan (97194144) og Morten Strandbråten (93003132) 

Leder Eggedal IL. Øystein Frøvold. Mobil: 90911760.  

https://soleas-my.sharepoint.com/personal/morten_sole-as_com/Documents/Skrivebord/www.eggedalil.no
mailto:eggedalil.spons@gmail.com

