Vi har talent og vindere
– vil din virksomhed spille med?

Hvad er Sports Team Slagelse?
Sports Team Slagelse, der er en selvejende organisation, blev etableret i år 2006 af Slagelse Kommune, Slagelse
Erhvervsforening og SIKS.
Det er Sports Team Slagelses formål, at medvirke til at give Slagelse Kommune en idrætsprofil, som gennem støtte
til eliteidrætten i Slagelse Kommune kan give kommunen en positiv omtale og en profilering, der på sigt medvirker til en positiv opfattelse af kommunen. Dette skal ske med udgangspunkt i den af Slagelse Kommune til enhver
tid gældende politik omkring eliteidræt.
Sports Team Slagelse ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. Det er bestyrelsens ansvar, at alle
organisationens aktiviteter lever op til formålet.

Bestyrelsen 						Sponsorer 2008
består af personer udpeget af:
1 fra Uddannelsesinstitutionerne
1 fra SIR
3 fra Slagelse Erhvervsråd
1 fra Eliteklubberne
2 fra Byrådet
1 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen
og borgmesteren

Udtalelse fra sponsorer:
Slagelse Kommune udtaler:
Organisationen sikrer en god fordeling og forankring af de offentlige og målrettede midler til gavn for eliteidrætten i hele
kommunen. Sports Team Slagelse er med til at sikre talentudviklingen og talentrekrutteringen i kommunens mange idrætsforeninger. Organisationen er medvirkende til at fastholde lokale eliteidrætstalenter til gavn for hele idrætten i kommunen.
Eliteidrætten er, gennem Sports Team Slagelse i bredt samspil med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, med til at
brande og markedsføre Slagelse Kommune positivt.

HS Rådgivning as støtter Sports Team Slagelse fordi:
n Sports Team Slagelse tiltrækker elitesportsudøvere, som medvirker til at markedsføre vor virksomhed.
n Sports Team Slagelse er med til at synliggøre vor virksomhed og derigennem styrke vort netværk.
n Sports Team Slagelse er med til at markedsføre Slagelse Kommune som et godt bosætningssted.

Udtalelse fra prismodtagere
Direktør Michael Kjeldsen fra Team Skælskør Slagelse:
Hvad betyder Sports Team Slaglse (STS) for Team Skælskør Slagelse (TSS)
Samarbejdet med STS er helt centralt for den mission og de værdier som TSS står og vil betragtes som. Vi vil udvikle vores
egne talenter til nogle af verdens bedste badminton spillere. En målsætning der ikke er umulig og som allerede har vist sig på
rette vej.
STS har sikret at TSS har kunnet iværksætte et ungdomsprojekt for lokale unge spillere således at disse får optimal træning og
fra en tidlig alder bliver klar over hvilke krav der stilles til at blive en verdensklassespiller. STS har ydet støtte til ungseniorprojekt der tager over når ungdomsspillerne bliver U17-U19 spillere. De unge spillere får således individuel rådgivning i forhold
til turneringsplanlægning, træningsformer, uddannelsesplaner mv, i det hele taget alt hvad der skal til for at have de bedste
udviklingsmuligheder.

Kasper Fangel, sportschef og ansvarlig for ungseniorprojektet
STS har været hovedårsagen til, at vi er i stand til at udbyde et unikt træningsmiljø.
Det har vi fået bekræftet med tilgang af flere unge talenter fra hele Danmark. Jeg
er ikke i tvivl om, at vi kan opnå vores målsætning om at skabe lokale spillere, der
repræsenterer ligaholdet. STS er i vores øjne en yderst professionel enhed, som også
stiller krav således, at støtten ikke blot bliver en sovepude.
Forventninger som følge af Peter Gades tilgang til TSSs ligahold:
At have erhvervet Peter Gade til ligaholdet har allerede betydet en markant stigning
i interessen for vores hold. Vi kan mærke, at vi har potentiale til at være med i toppen.
Til sidst, men ikke mindst forventer, vi at Peter Gade kan være med til at videreudvikle vores igangværende arbejde, med de mange unge talenter vi har i klubben. Vi
har fået tilgang af 4 nye talenter, hvoraf de to af dem er de bedste i deres ungdomsårgang. Tilgang af sådanne profiler sker selvfølgelig kun, fordi folk kan se, at Slagelse
området blomstrer med de bedste udviklings tiltag og udbud.

Cheftræner Steen Tinning fra Golfteam Storebælt
Vi er i Golfteam Storebælt meget glade for den støtte, vi modtager fra Sports Team
Slagelse. Jeg finder det unikt, at kommune og erhvervsliv på denne måde er gået
sammen om at støtte eliteidrætten. Det vidner om, at man vil noget med eliteidræt,
og at man ser det som et stærkt element i udviklingen af såvel Slagelse Kommune
som de enkelte sponsorer.
For Golfteam Storebælt er støtten fra Sports Team Slagelse af stor betydning og
dermed en medvirkende årsag til, at det allerede her i startfasen, er lykkedes at få
stor sportslig succes, og dermed også stor synlighed omkring dette spændende
samarbejde mellem Korsør Golf Klub og Trelleborg Golf Klub.

at finde midler til at støtte eliteidrætten i Slagelse Kommune. Vores herre- og damehold har haft stor glæde af det økonomiske tilskud, foreningen har modtaget fra STS.
De bevilgede midler er blevet brugt som tilskud til de store rejseomkostninger, der

Det har også været muligt at uddanne vores instruktører, samt sørge for at de rette
personer kan hjælpe gymnasterne frem mod gode resultater ved DM og EM. Det er
derfor en uvurderlig hjælp for os i Slagelse GF at modtage støtte fra Sports Team
Slagelse.

Lis Tribler, borgmester
Vi støtter Sports Team Slagelse fordi:
Eliteidrætten brander og markedsfører Slagelse Kommune positivt. Derfor er det,
et vigtigt stykke arbejde Sports Team Slagelse gør for Slagelse Kommune i et bredt
samspil med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.
Det er Sports Team Slagelse, der sørger for, at vi får fordelt og forankret de offentlige
og målrettede midler. Det gavner eliteidrætten i hele kommunen.
Og så er Sports Team Slagelse med til at sikre talentudviklingen og talentrekrutteringen i kommunens mange idrætsforeninger. Samtidig er Sports Team Slagelse med til
at fastholde vores lokale eliteidrætstalenter til gavn for hele idrætten i kommunen.
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Slagelse GF har haft meget glæde af det store arbejde, Sports Team Slagelse gør for
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Ønsker du at blive erhvervssponsor
Sports Team Slagelse arbejder målrettet på at støtte eliteidrætten i Slagelse
Kommune med henblik på at opnå et højt nationalt og internationalt niveau.
Støtten skal gavne eliteidrætten og tiltrække talenter, men også profilere
Slagelse Kommune som en god kommune, hvor der er gode muligheder for alle.
Dine muligheder som erhvervssponsor
Virksomheder får gennem deres sponsorat mulighed for at profilere sig som
ambassadør for eliteidrætten i Slagelse Kommune. Som erhvervssponsor får
man en bred vifte af eksponering og profilering i Slagelse Kommune samt
ved alle store idrætsarrangementer, hvor de af Sports Team Slagelse
støttede eliteidrætsudøvere og deres klubber deltager.
Med henblik på at Sports Team Slagelse kan markedsføre erhvervssponsorerne bedst muligt, ønsker vi kun at have i alt 12 erhvervssponsorer. Et
erhvervssponsorat kan erhverves for minimum 50.000 kr. årligt og kan
tegnes for flere år ad gangen.
En erhvervssponsor kan ikke øremærke sit sponsorat.
Det tilbyder vi erhvervssponsorerne:
n Ret til at benytte Sports Team Slagelses logo i firmaets markedsføring.
n Ret til at bruge sponserede idrætsudøvere i firmaets interne og eksterne

markedsføring efter aftale med Sports Team Slagelse og idrætsudøverne.
n Mulighed for brug af støttede eliteidrætsudøvere ved firmaarrangementer.
n Fast plads med firmalogo i fællesannoncer indrykket og betalt af Sports Team

Slagelse i dagspressen. Sports Team Slagelse forpligter sig til minimum at
indrykke 2 årlige helsides annoncer.
n Stort firmalogo på Sports Team Slagelses sponsorvægge.
n Gratis deltagelse i årlige sportsarrangementer og events arrangeret af Sports Team

Slagelse.
n Gratis firmaannonce i støttede klubbers klubblade.
n Gratis link på foreningens hjemmeside.
n Bandereklame (leveres af sponsor) ved støttede klubbers/foreningers arrangementer,

hvor eliteidrætsudøvere medvirker. Tilpasses det enkelte arrangement efter nærmere
aftale.
n VIP-medlemsskab af støttede klubber, som giver gratis adgang for 2 personer pr.

arrangement i disse.

Kontakt
Vækker de mange muligheder som erhvervssponsor din interesse, bedes du kontakte vores
sponsorsekretær, Berit Madsen på 74 37 94 45 eller berit.madsen@sydbank.dk
Nærmere oplysninger kan også fås ved henvendelse til Sports Team Slagelses sekretariat,
Jan Stampe på 58 57 31 45 eller jsnie@slagelse.dk

Brochuren er sponsoreret af

Jannerup offset a/s

n Tilladelse til udsendelse eller uddeling af reklamemateriale i de støttede klubber.

