
 
SÅ	  går	  den	  store	  sponsorjagt,	  lørdag	  den	  13.	  september	  kl.	  10	  
 
Vi håber du er klar til at gå på jagt, efter sponsor-penge til Ringe tennisklub. 

I klubben vil vi gerne lave et sponsorstævne med det formål, at indtjene penge til 
klubbens ungdomsarbejde. 

Mulige sponsorer er forældre, bedsteforældre, fætre, kusiner, naboer, ja alle dem man 
kan komme i tanke om at spørge, om de vil sponsorere en juniorspiller. 

Vores juniorer udlever en ”Sponsoraftale”, og på en ”Prisliste” kan du se, hvad beløbet 
kan blive! 

Inden stævnet bliver sponsorerne kontaktet og udfylder sponsoraftalen. Alle 
sponsoraftaler skal tages med og afleveres på stævnedagen. 

På selve stævnedagen giver juniorerne den MAX gas! Jo bedre de klarer dig, jo flere 
penge tjener de til klubben og både spiller og sponsor kan være stolte :-) 

Der vil være 3 opgaver som man skal klare på stævnedagen: 

1.Skyd 10 bolde igennem hullet i en stor plade. Sponsor betemmer beløb pr. hul som 
spilleren rammer. Eller man kan give et fast beløb for denne aktivitet. 

2.Måling af hastighed på din serv, 10 bolde. X kr. pr. km./timen på de 5 hurtigste 
serve (se prisliste vedlagt) Sponsor kan  give et fast beløb på X kr. uanset 
servehastigheden. 

3.Løbe rundt om børnehaven Tusindfryd og gymnasiet (800 meter) X antal gange i ca. 
20 min. Betal X kr. pr. fuldført omgang, eller give et fast beløb. 

Endelig kan man give et enkelt fast beløb for alle 3 aktiviteter. (Men det er nok 
sjovere for børnene hvis der betales særskilt for hver af de 3 aktiviteter). 

Til juniorspilleren: ”Det er alt sammen noget du gør sammen med dine tennisvenner 
og I kan heppe på hinanden og hygge jer med de forskellige opgaver. Det skal nok 
blive sjovt og spændende at se, hvor mange penge du kan være med til at tjene til 
klubben. Tror du det bliver 1000 kr.? 5000 kr.  Eller måske 10 kr!”                            

Når stævnet er veloverstået vil sponsoren få besked fra klubben om, hvor meget du 
har knoklet og hvor stort beløbet er blevet. Beløbet betales via bankoverførsel, 
(Andelskassen Fyn 5994 1101483) via klubbens hjemmeside eller kontant på dagen 
eller i ugen efter stævnet, fx til træning. (I en kuvert med tydelig navn og nr.) Alle 
betalinger skal ske senest mandag den 22. september 2014. I tilfælde af 
manglende betalinger vil klubben tillade sig at kontakte den enkelte deltager/sponsor. 

På stævnedagen afholder vi også klubmesterskaber og finalekampe. Sponsorer er 
meget velkomne til at komme og heppe på dig samt se nogle gode tenniskampe. Der 
bliver meget aktivitet på banerne og det skal nok blive en super god og dejlig dag :-) 

Hvis du har spørgsmål eller du mener der er noget vi har glemt at informerer om, så 
spørg endeligt. Ring til Gitte (61 11 30 15) eller Annette (30 23 92 16) 

 


