Sponsorkontrakt mellem
Hvidovre Kommune
og
Hvidovre Fodbold A/S
for perioden
1. juli 2016 – 3. GHFHPEHU 20

Mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S indgås hermed en to en halvårig sponsorkontrakt for
perioden 1. juli 2016 til og med 31. december 2018, hvorefter Hvidovre Kommune betaler et sponsorat
med helårsvirkning på XX kr. til Hvidovre Fodbold A/S. Beløbet udbetales i to rater pr. år, således
at der i 2016 udbetales én rate. Der betales for nedenstående ydelser:
1. At Hvidovre Fodbold A/S spiller i 2 division eller højere række
2. At alle løbende afregninger til det offentlige betales rettidigt i helle sponsorperioden
3. At Hvidovre Fodbold A/S pr. den 1. august 2016 og 31. december 2018 til Hvidovre Kommune,
Kultur- og Fritidsafdelingen, indsender dokumentation for præsterede ydelser tillige med
erklæring om, at de under ovenfor anførte betingelser er opfyldt.
Betaling for præsterede ydelser sker herefter på det i ovennævnte punkter anførte
udbetalingsgrundlag og med henvisning til reklameoverenskomst og huslejeaftalerne anførte
frister.
Hvidovre Fodbold A/S præsterer følgende ydelser til Hvidovre Kommune:
1. Trykker Hvidovre Kommunes logo nederst på brevpapir samt kuverter.
2. Trykker Hvidovre Kommunes logolinie med farver i kampprogram.
3. Trykker Hvidovre Kommunes logolinie på optaktsside såfremt der reklameres i Hvidovre
Avis.
4. Etablerer bannerannonce på klubbens hjemmeside.
5. Der etableres følgende 5 reklameskilte:
a. Super megaskilt. 10 meter x 1.40 meter ved det ene mål v/uret
b. Megaskilt: 8 meter x 1.40 meter på langsiden modsat TV tårn og tribune
c. Fast bandereklame. 10 meter x 0.60 meter på langsiden modsat TV tårn og tribune
d. Skilte v/Hvidovrevej: Hvidovre Kommune logo på skilte ud mod Hvidovrevej.
e. Eksisterende skilt over spillerindgang/udgang.
6. På skiltene kan opsættes selvklæbende plakater, hvortil Hvidovre Kommune,
Borgmesterkontoret leverer logolinie. Hvidovre Fodbold A/S afholder udgifter til
reklameskilte og selvklæbende plakater.

7. Tilbyder gratis adgang for kommunens børn og unge under 18 år til samtlige
divisionskampe på Hvidovre Stadion. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan Hvidovre
Fodbold A/S udbede sig legitimation, evt. i form af sygesikringsbevis.
8. Tilbyder gratis adgang for børn og unge under 18 år af forældre bosat i kommunen til
samtlige divisionskampe på Hvidovre Stadion. Såfremt der skønnes nødvendigt kan
Hvidovre Fodbold A/S udbede sig legitimation, evt. i form af særligt ID udstedt af Hvidovre
Kommune.
9. Tilbyder gratis adgang for kommunens pensionister.
10. Deltager i pressearrangementer og kommunale arrangementer efter aftale med Hvidovre
Kommune, Borgmesterkontoret med aktiviteter og lignende.
11. Underviser på kommunens skoler 11 gange årligt á 1 time. Hvidovre Fodbold A/S
udarbejder eventuelt undervisningsmateriale via Pædagogisk Central og dokumenterer
årligt overfor Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret, at det aftalte antal
undervisningstimer har fundet sted.
12. Underviser en gang om uge i græssæsonen ved morgentræning på Hvidovre kommunes
eliteidrætsklasse.
13. Tilbyder 10 praktikophold pr. år á en uge til kommunens skoleelever. Hvidovre Fodbold A/S
dokumenterer årligt overfor Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret at det aftalte antal
praktikophold har fundet sted. I forbindelse med praktikophold udlåner Hvidovre Fodbold
A/S faciliteter og udstyr til projektopgaver.
14. Står som medarrangør af en årlig skoleturnering med finale som forkamp til en
divisionskamp.
15. Tilbyder Hvidovre Kommune 30 medlemskaber af Business-klubben. Hvidovre Kommune,
Borgmesterkontoret udleverer årligt en liste med navne, til hvem medlemskortene
udstedes.
Hvidovre Fodbold A/S udarbejder primo 2017 en samlet redegørelse for de i 2016 gennemførte
aktiviteter til brug for en evaluering af aftalen. Evalueringen forelægges Kommunalbestyrelsen i
august/september 2017.
Mellem parterne afholdes mindst 2 opfølgende møder, hhv. i januar 2017 og januar 2018.
Hvidovre Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen indkalder til møderne.
Kontaktperson i Hvidovre Kommune vedr. kontraktens punkt 1 – 14:
Kultur- og fritidschef Lars Hørdum, Kultur- og Fritidsafdelingen.
Kontaktperson i Hvidovre Fodbold A/S:
Bestyrelsesformand, Martin Krogh-Jensen
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