
Triangle Razorbacks  
 

1 
 

 

 

 

 

Bliv Sponsor 
 

 

 

 

 

 

  



Triangle Razorbacks  
 

2 
 

Indhold 
Hvem er Triangle Razorbacks ........................................................................................................................... 3 

Private sponsorater .......................................................................................................................................... 4 

Sponsorvæg ....................................................................................................................................................... 4 

Sponsorvæg Guld .......................................................................................................................................... 4 

Sponsorvæg Sølv ........................................................................................................................................... 5 

Sponsorvæg Bronze ...................................................................................................................................... 5 

Hjelm & træningstrøje sponsor ........................................................................................................................ 6 

Spillersponsorater ............................................................................................................................................. 7 

Spillersponsorat Guld ................................................................................................................................... 7 

Spillersponsorat Sølv .................................................................................................................................... 7 

Spillersponsorat Bronze ................................................................................................................................ 8 

Ungdom ............................................................................................................................................................. 9 

Trøjesponsor ................................................................................................................................................. 9 

Ungdomshold Guld ....................................................................................................................................... 9 

Ungdomshold Sølv ...................................................................................................................................... 10 

Ungdomshold Bronze ................................................................................................................................. 10 

Seniorhold sponsor (Women’s Team eller DS) .............................................................................................. 11 

Trøjesponsor ............................................................................................................................................... 11 

Seniorhold Guld .......................................................................................................................................... 11 

Seniorhold Sølv ........................................................................................................................................... 12 

Seniorhold Bronze ....................................................................................................................................... 12 

National Liga Holdet (NL) ................................................................................................................................ 13 

Trøjesponsor ............................................................................................................................................... 13 

NL Guld ........................................................................................................................................................ 13 

NL Sølv ......................................................................................................................................................... 14 

NL Bronze .................................................................................................................................................... 14 

Tilkøb ........................................................................................................................................................... 15 

Kampsponsor .......................................................................................................................................... 15 

Kampens teamssponsor.......................................................................................................................... 15 

Sponsorbold ............................................................................................................................................ 15 

 



Triangle Razorbacks  
 

3 
 

Hvem er Triangle Razorbacks? 
 

Triangle Razorbacks er en fusionsklub, som blev oprettet i 2000 på baserne af de to amerikansk 
fodboldklubber Fredericia Jets og Vejle Saints. 

Klubben har hjemsted i Vejle – og har igennem de seneste år været igennem en stor udvikling – både 
rent sportsligt og organisatorisk. 

 

Klubben har næsten 300 medlemmer, fordelt på følgende hold. 

FOOTBALL CHEERLEADING 
NL RAZOR CHEER (15+) 
DS RAZOR XPLOSION (12-15 år) 
Women’s Team SHOOTING STARS (9-11 år) 
U19 RAINBOW CHEER (6-8 år) 
U16 POMS (12-16 år) 
U14  
U12  
U10  
Razor Mini  
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Private sponsorater 
 

Som privat person kan du vælge at sponsorere Triangle Razorbacks. Dit sponsorat går bl.a. til at købe 
udstyr, uddanne vores frivillige etc.  

o Navn på sponsorvæg 

Pris: Kr. 1.000 pr. år 

(Sponsoratet tegnes for minimum et år) 

  

 

 

Sponsorvæg 
 

 

Sponsorvæg Guld 
Støt Triangle Razorbacks med et sponsorat, hvor netop din støtte vil blive brugt til enten at købe en eller 
flere hjelme, træningstrøjer, bolde, dommertøj, træningsudstyr etc. til alle vores hold. Sponsoratet gør det 
muligt for klubben selv at disponere over pengene fra sponsoratet til netop der, hvor der mangler udstyr til 
klubbens spillere.  

o Navn/ virksomhedsnavn og logo på Razorbacks sponsorsider på razorbacks.dk og i sponsorhæfte 
(2023) 

o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg. Stor størrelse 
o 2 sæsonkort til alle Razorbacks hjemmekampe 

Pris: 10.000 pr. år (ekskl. moms) 
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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Sponsorvæg Sølv 
Støt Triangle Razorbacks med et sponsorat, hvor netop din støtte vil blive brugt til enten at købe en eller 
flere hjelme, træningstrøjer, bolde, dommertøj, træningsudstyr etc. til alle vores hold. Sponsoratet gør det 
muligt for klubben selv at disponere over pengene fra sponsoratet til netop der, hvor der mangler udstyr til 
klubbens spillere.  

o Navn/ virksomhedsnavn og logo på Razorbacks sponsorsider på razorbacks.dk og i sponsorhæfte 
(2023) 

o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg. Mellem størrelse 
o 2 sæsonkort til alle Razorbacks hjemmekampe 

Pris: 5.000 pr. år (ekskl. moms) 
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
 

 

 

Sponsorvæg Bronze 
Støt Triangle Razorbacks med et sponsorat, hvor netop din støtte vil blive brugt til enten at købe en eller 
flere hjelme, træningstrøjer, bolde, dommertøj, træningsudstyr etc. til alle vores hold. Sponsoratet gør det 
muligt for klubben selv at disponere over pengene fra sponsoratet til netop der, hvor der mangler udstyr til 
klubbens spillere.  

o Navn/ virksomhedsnavn og logo på Razorbacks sponsorsider på razorbacks.dk og i sponsorhæfte 
(2023) 

o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg. Lille størrelse 
o 1 sæsonkort til alle Razorbacks hjemmekampe 

Pris: 2.500 pr. år (ekskl. moms) 
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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Hjelm, bolde & træningstøj sponsor 
 
Støt Triangle Razorbacks ungdomsafdeling med et sponsorat, hvor netop din støtte vil blive brugt til enten 
at købe en eller flere hjelme, eller træningstrøjer til vores U-hold. Sponsoratet gør det muligt for især nye 
spillere at få adgang til det mest sikre udstyr til træning og kamp. 

o Hjelm eller træningstrøje sponsor 
o Navn/ virksomhedsnavn og logo på Razorbacks sponsorsider på razorbacks.dk og i sponsorhæfte 

(2023) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg 
o 1 sæsonkort til alle Razorbacks hjemmekampe 

Pris: 2.500 pr. år (ekskl. moms) 
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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Spillersponsorater 
 

Spillersponsorat Guld 
Her kan du støtte en navngiven spiller gennem et spillersponsorat. Din virksomhed knyttes til spillerens 
profil på vores hjemmeside razorbacks.dk og på Razorbacks sponsorsektion samt med virksomhedens logo 
på vores sponsortavler. Udtages spilleren til det danske landshold, er der egenbetaling. Det kan være en 
udgift på op til 10.000 kr. for den enkelte spiller, hvis man bliver udtaget og skal med til f.eks. Nordiske 
Mesterskaber eller de Europæiske Mesterskaber. Derfor støtter klubben spillerens deltagelse med et beløb 
svarende til halvdelen af dit sponsorat. (2023) 

Virksomhedsnavn og virksomhedens logo på sponsorsider på web og i kampprogram. 

o Virksomhedsnavn og logo på spillerprofil på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o 2 sæsonkort til alle Razorbacks hjemmekampe 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg under spillersponsor 
o 2 VIP pladser til udvalgt NL kamp 

Pris: 7.500 pr. år (ekskl. moms)  
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

 

 

 

Spillersponsorat Sølv 
Her kan du støtte en navngiven spiller gennem et spillersponsorat. Din virksomhed knyttes til spillerens 
profil på vores hjemmeside razorbacks.dk og på Razorbacks sponsorsektion samt med virksomhedens logo 
på vores sponsortavler. Udtages spilleren til det danske landshold, er der egenbetaling. Det kan være en 
udgift på op til 10.000 kr. for den enkelte spiller, hvis man bliver udtaget og skal med til f.eks. Nordiske 
Mesterskaber eller de Europæiske Mesterskaber. Derfor støtter klubben spillerens deltagelse med et beløb 
svarende til halvdelen af dit sponsorat. (2023) 

Virksomhedsnavn og virksomhedens logo på sponsorsider på razorbacks.dk og i kampprogram. 

o Virksomhedsnavn og logo på spillerprofil på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023)  
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o 2 sæsonkort til alle Razorbacks NL hjemmekampe 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg under spillersponsor 
o 1 VIP plads til en udvalgt NL kamp 

Pris: 6.000 pr. år (ekskl. moms)  
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

http://www.razorbacks.dk/
http://www.razorbacks.dk/
http://www.razorbacks.dk/
http://www.razorbacks.dk/
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Spillersponsorat Bronze 
 

Her kan du støtte en navngiven spiller gennem et spillersponsorat. Din virksomhed knyttes til spillerens 
profil på vores hjemmeside razorbacks.dk og på Razorbacks sponsorsektion samt med virksomhedens logo 
på vores sponsortavler. Udtages spilleren til det danske landshold, er der egenbetaling. Det kan være en 
udgift på op til 10.000 kr. for den enkelte spiller, hvis man bliver udtaget og skal med til f.eks. Nordiske 
Mesterskaber eller de Europæiske Mesterskaber. Derfor støtter klubben spillerens deltagelse med et beløb 
svarende til halvdelen af dit sponsorat. (2023) 

Virksomhedsnavn og virksomhedens logo på sponsorsider på web og i kampprogram. 

o Virksomhedsnavn og logo på spillerprofil på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o 1 sæsonkort til alle Razorbacks NL hjemmekampe 
o Virksomhedens logo på sponsorvæg 
o 1 VIP Lounge plads til udvalgt NL kamp 

Pris: 4.500 pr. år (ekskl. moms)  
(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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Ungdom 
 

Trøjesponsor 
 

Tryk på trøje forside eller bagside 

Fra kr. 20.000 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
 

 

Ungdomshold Guld 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ ungdomsarbejde. 
Som sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner og holdfoto efter kampen samt dit logo 
på vores sponsorvæg. Det er valgfrit, om din virksomhed ønsker at støtte U10, U12, U14, U16 eller U19 
holdet. 

Youth Team sponsor: 
Virksomhedsnavn og logo på: 

o Sponsorsider på razorbacks.dk 
o Logo på sponsorvæg og i sponsorhæfte (2023) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 9 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL kampe 
o 2 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 75 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 20.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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Ungdomshold Sølv 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ ungdomsarbejde. 
Som sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner og holdfoto efter kampen samt dit logo 
på vores sponsorvæg. Det er valgfrit, om din virksomhed ønsker at støtte U10, U12, U14, U16 eller U19 
holdet. 

Youth Team sponsor: 
Virksomhedsnavn og logo på: 

o Sponsorsider på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 6 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL kampe 
o 2 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 50 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 15.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

 
 

 

Ungdomshold Bronze 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ ungdomsarbejde. 
Som sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner og holdfoto efter kampen samt dit logo 
på vores sponsorvæg. Det er valgfrit, om din virksomhed ønsker at støtte U10, U12, U14, U16 eller U19 
holdet. 

Youth Team sponsor: 
Virksomhedens logo på banner til hjemmekampe, samt flag til udebanekampe.  

Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorside på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o Banner (0,60 m x 3 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL kampe 
o 1 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 25 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 10.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

 

http://www.razorbacks.dk/
http://www.razorbacks.dk/
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Seniorhold sponsor (Women’s Team eller DS) 
 

Trøjesponsor 
 

Tryk på trøje forside eller bagside 

Fra Kr. 20.000 (ekskl. moms og produktionsomkostninger) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
 

 

Seniorhold Guld  
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ seniorarbejde. Som 
sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner og holdfoto efter kampen samt dit logo på 
vores sponsorvæg. Det er valgfrit, om din virksomhed ønsker at støtte vores DS hold eller Women’s Team. 

Senior team sponsor: 
Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorside på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 9 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL. kampe 
o 2 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 75 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 20.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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Seniorhold Sølv 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ seniorarbejde. Som 
sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner og holdfoto efter kampen samt dit logo på 
vores sponsorvæg. Det er valgfrit, om din virksomhed ønsker at støtte vores DS hold eller Women’s Team. 

Seniorhold sponsor: 
Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorsider på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 6 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL kampe 
o 2 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 50 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 15.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

 
 

 

 

Seniorhold Bronze 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ seniorarbejde. Som 
sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner og holdfoto efter kampen samt dit logo på 
vores sponsorvæg. Det er valgfrit, om din virksomhed ønsker at støtte vores DS hold eller Women’s Team. 

Seniorhold sponsor: 
Virksomhedens logo på banner til hjemmekampe samt flag til udebanekampe.  

Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorside på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg. 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o Banner (0,60 m x 3 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL. kampe 
o 1 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 25 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 10.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

http://www.razorbacks.dk/
http://www.razorbacks.dk/
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National Liga Holdet (NL) 
 

Trøjesponsor 
 

Tryk på trøje forside eller bagside 

Fra Kr. 20.000 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
 

 
 
NL Guld  
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks’ National Liga hold. 
Som sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner, TV eksponering, omtale under 
kampen samt dit logo på vores sponsorvæg. 

NL sponsor: 
Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorside på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg (Stort logo) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 9 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL kampe 
o 4 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 75 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 35.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 
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NL Sølv 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks National Liga hold. 
Som sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner, TV eksponering, omtale under 
kampen samt dit logo på vores sponsorvæg. 

NL sponsor: 
Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorside på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg (Mellem logo) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook med mulighed for præsentation 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 6 meter) på banen til alle hjemmekampe for holdet og til NL kampe 
o 3 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 50 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 25.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

 
 

 

 

 

NL Bronze 
Dette sponsorat er rettet mod virksomheder, der ønsker at støtte Triangle Razorbacks National Liga hold. 
Som sponsor får du optimal synlighed til holdets kampe med banner, TV eksponering, omtale under 
kampen samt dit logo på vores sponsorvæg. 

NL sponsor: 
Virksomhedens logo på banner til hjemmekampe samt flag til udebanekampe.  

Virksomhedsnavn og logo på: 

o Logo på sponsorside på razorbacks.dk og i sponsorhæfte (2023) 
o Logo på sponsorvæg (Lille logo) 
o Virksomhedens sponsorat præsenteret på Facebook 
o Flag med logo og navn til hjemme- og udebanekampe 
o Banner (0,60 m x 3 meter) på banen til alle hjemmekampe NL kampe 
o 2 pladser til VIP Lounge til NL kampe (mindst fire pr. sæson) 
o 25 billetter, der giver adgang til en Razorbacks hjemmekamp i NL-Ligaen 

Kr. 15.500 pr. år (ekskl. moms og produktionsomkostninger for banner og flag) 

(Sponsoratet tegnes for minimum tre år) 

 

http://www.razorbacks.dk/
http://www.razorbacks.dk/
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Tilkøb 
 
Kampsponsor 
 

Kampsponsor bliver nævnt flere gang under NL kampen som kampsponsor på stadion.  

Pris fra: Kr. 12.000 (ekskl. moms pr. kamp) 

 

Kampens teamsponsor 
 

Kampens teamsponsor - Vi nævner din virksomhed, hver gang dit team går på banen - Vælg mellem offence, 
defence eller special teams.  

Pris: Kr. 1.500 (ekskl. moms pr. kamp) 

 

Sponsorbold 
 

Sponsor modtager en bold med autografer efter kampen. 

Kr. 1.500 (ekskl. moms pr. kamp) 
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