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Stadionsponsorat – GVI Kunstbane 1 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om et Stadionsponsorat 

til GVIs Kunstbane 1 beliggende i Nymosen til kr. 30.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er 

mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Stadionsponsoratet nedenstående modydelser: 

• Retten til i sponsorperioden at omdøbe Stadionområde ved Kunstbane 1 til ”……….” Stadion 

 

• Firmanavn på sponsorplade ved alle indgange 3 indgange til Stadion område 

 

• Firmalogo ved lystavle 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmanavn som stadion på DBUs hjemmeside og APP 

 

• Regelmæssig promovering i forbindelse med kampreferater for alle GVIs hold, herunder også til 

lokalmedier 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• Mindst en ugentlig promovering på GVIs sociale medie-kanaler 

 

• 10 x fri adgang til alle kampe hvor der tages indgang 

 

• 5 x øl/pølser til hver hjemmekamp ved Senior Herrer 1. holds hjemmekampe 

 

• Minimum 1 årligt sponsorarrangement  

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

Stadionsponsorat – GVI Kunstbane 2 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om et Stadionsponsorat 

til GVIs Kunstbane 2 beliggende i Nymosen til kr. 15.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er 

mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Stadionsponsoratet nedenstående modydelser: 

• Retten til i sponsorperioden at omdøbe område ved Kunstbane 2 til ”……….” Banen 

 

• Firmanavn på sponsorplade ved alle indgange til Stadion område 

 

• Firmalogo ved lystavle 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• Mindst en gang om måneden promovering på GVIs sociale medie-kanaler 

 

• Minimum 1 årligt sponsorarrangement  

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk og sociale medier 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

Hovedsponsorat - GVI 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om GVIs Hovedsponsorat 

til kr. 40.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Hovedsponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsorplade ved alle indgange 3 indgange til Stadion område 

 

• Firmalogo ved lystavler på Kunstbane 1 og 2 

 

• Firmanavn på sponsortavle indgange til GVIs baner  

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmanavn som stadion på DBUs hjemmeside og APP 

 

• Regelmæssig promovering i forbindelse med kampreferater for alle GVIs hold, herunder også til 

lokalmedier 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• Mindst en ugentlig promovering på GVIs sociale medie-kanaler 

 

• 10 x fri adgang til alle kampe hvor der tages indgang 

 

• 5 x øl/pølser til hver hjemmekamp ved Senior Herrer 1. holds hjemmekampe 

 

• Minimum 2 årlige sponsorarrangement  

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

Trænersponsorat – GVI 1. senior 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om GVIs 

Trænersponsorat til kr. 20.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af 

aftalens løbetid – denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Trænersponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsorplade ved alle indgange 3 indgange til Stadion område 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• Mindst en månedlig promovering på GVIs sociale medie-kanaler 

 

• Firmalogo på alt trænertøj på 1. senior herrer – DS-serien 

 

• 10 x fri adgang til alle kampe hvor der tages indgang 

 

• 5 x øl/pølser til hver hjemmekamp ved Senior Herrer 1. holds hjemmekampe 

 

• Minimum 2 årlige sponsorarrangement  

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

 

Trøjesponsorat 1. hold DS-serien - GVI 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om Trøjesponsorat til kr. 

10.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Trøjesponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsorplade ved alle indgange 3 indgange til Stadion område 

 

• Firmalogo på 1 spillertrøje på Danmarksserie hold 1 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 2 x fri adgang til alle kampe hvor der tages indgang 

 

• 2 x øl/pølser til hver hjemmekamp ved Senior Herrer 1. holds hjemmekampe 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

 

 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

 

Bandesponsorat Kunst 1 - GVI 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om Bandesponsorat til 

kr. 7.500,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Bandesponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på bande ved Kunstbane 1 i GVI, Nymosen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

Sponsorat U xx- GVI 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om Sponsorat U xx til 

kr.11.000- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Sponsorat U xx nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på 20 stk. tøj til truppen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

 

 

 

 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

 

Trøjesponsorat 1. hold Kvinde Senior 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om Trøjesponsorat til kr. 

15.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Trøjesponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsorplade ved alle indgange 3 indgange til Stadion område 

 

• Firmalogo på 1 spillertrøje på spillertrøje Kvinde Senior 1 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 2 x fri adgang til alle kampe hvor der tages indgang 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

Stævnesponsorat Ungdom 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om Stævnesponsorat til 

kr.20.000- gældende for 1 år fra aftalens startdato for alle stævner i GVI. Der er mulighed for forlængelse af 

aftalens løbetid denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Stævnesponsorat Ungdom nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmanavn promoveres ifm. med alle GVIs stævner 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

 

 

 

 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 
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Sponsorat GVI´s Fodboldskole 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om sponsorat til GVI´s 

fodboldskole til kr.20.000- gældende for 2023.  

Efter gensidig aftale omfatter Sponsorat til fodboldskolen nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn med logo på spillertøj (ca. 300 spilledragter) 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område under fodboldskolen 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmanavn promoveres ifm. med alle GVIs stævner 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier før, under og efter fodboldskolen 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

 

 

 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 
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http://www.gvi-fodbold.dk/


 

Hovedsponsorat for GVI Pigefodbold 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om sponsorat for GVI´s  

Pigefodbold til kr. 20.000- gældende for 2023.  

Efter gensidig aftale omfatter Sponsorat til fodboldskolen nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn med logo på spillertøj (ca. 300 spilledragter) 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmanavn promoveres ifm. med alle GVIs stævner 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier før, under og efter fodboldskolen 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 
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Hegnsponsorat Kunst 2 - GVI 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om Bandesponsorat til 

kr. 7.500,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Hegn-sponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på hegn ved Kunstbane 2 i GVI, Nymosen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmanavn på stort separat banner på hegn ved Stadion område 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 
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Mini-bande sponsorat Stævner 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om et Mini-Bande 

sponsorat til kr. 7.500,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens 

løbetid – denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter Hegn-sponsorat nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på hegn minibander ved alle stævner (min 4) i GVI, Nymosen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 
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Sponsorat tøj på pigetrænere 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om sponsorat til kr. 

20.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter tøjsponsorat til nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på alle pigetræneres træningstøj 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 
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Sponsorat tøj alle børnetrænere 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om sponsorat til kr. 

50.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter tøjsponsorat til nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på alle børnetræneres træningstøj 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 

facebook.com/gvifodbold * Konto – Spar Nord: 65123053020452 * CVR 11361412 

 

 

http://www.gvi-fodbold.dk/


 

 

Sponsorat tøj på ungdomstrænere 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om sponsorat til kr. 

20.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – 

denne skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter tøjsponsorat til nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på alle ungdomstræneres træningstøj 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 
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Sponsorat tøj på seniortrænere 

(herrer, damer, 2. senior 

 

(sponsor) og Gentofte Vangede Idrætsforening har pr. dags dato indgået en aftale om sponsorat til kr. 

8.000,- gældende for 1 år fra aftalens startdato. Der er mulighed for forlængelse af aftalens løbetid – denne 

skal være aftalt inden aftalens nuværende udløb 

Efter gensidig aftale omfatter tøjsponsorat til nedenstående modydelser: 

 

• Firmanavn på alle seniortræneres træningstøj 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved banen 

 

• Firmanavn på sponsortavle ved indgang til GVIs klubhus 

 

• Firmalogo med link på www.gvi-fodbold.dk 

 

• 1 årligt sponsorarrangement 

 

• Firmaprofil og billede på gvi-fodbold.dk samt sociale medier 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Sponsor   For GVI  Dato 

………………………….   …………………………….. ……………. 

 

Gentofte Vangede Idrætsforening * Mosebuen 28b * 2820 Gentofte *gvi-fodbold.dk 
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