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Kære tidligere og 
kommende sponsorer
Har du nogen gange valgt at bruge 
lørdag eller søndag formiddag til at 
lægge vejen forbi Dalum Stadion? 

Her vrimler det med børn og unge i alle 
aldre. Fælles for dem er glæden ved 
sporten. 

Fælles for alle de unge mennesker er  
at de er stolte. Stolte af at være en del  
af holdet, men sandelig også for at
repræsentere Dalum IF.

Vores erhvervsliv har været og er stadig 
meget imødekommende når det gælder 
om at støtte bl.a. børnenes sunde 
interesser. 

Boldene de spiller med, målene, banderne 
m.m. - meget er givet af vore sponsorer, 
og det samme mønster gentager sig for 
alle foreninger uanset sporten hedder 
fodbold, håndbold, badminton, tennis, 
floorball, gymnastik eller volleyball. 

Hvad børnene ikke tænker så meget på 
er, at støtten er en forudsætning for, 
at de kan dyrke deres sport – ellers vil 
kontingentet være meget dyrere.

Sponsorer og frivillig arbejdskraft  
er kimen til opretholdelse af idræts-
foreninger, dette gælder i høj grad  
også for Dalum IF.

Med baggrund i nærværende materiale 
inviterer og opfordrer vi alle eventuelle 
interesserede sponsorer til at kontakte 
os, hvis man ønsker at støtte op omkring 
Dalum IF.

Med venlig hilsen
Sponsorudvalget i Dalum IF
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Præsentation af Dalum IF
Dalum IF er en idrætsforening med 
fodbold som primær aktivitet. Klubben er 
stiftet i 1931 og har i dag ca. 1000 aktive 
medlemmer, der fortrinsvis kommer fra 
Odense S og SV. 

Ungdomsafdelingen er klubbens klart 
største afdeling med omkring 800 piger 
og drenge, der flere gange om ugen 
fylder Dalum IF’s træningsbaner til 
bristepunktet. I Dalum IF spilles der 
fodbold helt nede fra U5 spilleren med de 
store benskinner og op til Super Master 
spilleren med de knirkende knæ.

Dalum IF drives af ca. 125 frivillige 
trænere/ledere samt en ansat inspektør 
og klubkonsulent. Hertil kommer 3-4 
personer i jobtilskud, der sikrer at 
klubhus, baner, udenomsarealer m.m. 
altid er i optimal stand.

Værdiggrundlag
   HVORDAN ARBEJDER VI?

Dynamisk – ikke langt fra tanke til handling
Ansvarligt 
Lokalt udgangspunkt 
Udadvendt 
Medlemmerne er i fokus 

Initiativrige 
Forandringsparate

• Dalum IF skal vise en villighed i at investere i nye  
 aktiviteter 

• Vi skal agere, tænke og handle ud fra at udvikle  
 Dalum IF – sportsligt og forretningsmæssigt 

• Vi vil foretage prioriteringer og status på løbende/ 
 nye opgaver og handlingsplaner 

• Vi skal arbejde som en stærk og synlig ledelse i  
 enhver henseende 

• Vi skal fremme dialog, åbenhed, tillid, demokrati  
 og fairplay

• Vi skal sikre, at glæden præger alle aktiviteter 

• Vi skal hurtigt tilpasse os enhver forandring/udvikling  
 fra omverdenen 

• Vi vil være i løbende dialog med Odense Kommune og  
 politikere for derigennem at opbygge en sund dialog  
 til gavn for Dalum IF og lokalområdet 

Strategier i 
Dalum IF 



Principper i Dalum IF
Dalum IF er en fodboldklub for alle 
Dalum IF er et tilbud til alle i lokalsamfundet 

Vi vil måle os på 
• At alle spillere fra poder til masters sikres gode vilkår  
 og rammer til at kunne træne og spille fodbold 
•  At vi er i stand til at rumme hold på alle  
 turneringsniveauer
•  At vore faciliteter er i orden
•  At en stor andel af en årgang i lokalområdet spiller  
 fodbold i Dalum IF 

Dalum IF er Dalum 
Dalum IF’s aktiviteter spiller en væsentlig rolle 
for lokalområdets identitet 

Vi vil måle os på 

•  At vi er i dialog med vore lokale interessenter 
•  At Dalum IF medvirker til at styrke lokalområdet 
•  At Dalum IF opfattes positivt af lokalområdet 

Dalum IF er et forpligtende fællesskab  
Foreningskulturen er vigtig for Dalum IF og  
lokalsamfundet 

Vi vil måle os på 

•  Antallet af sociale arrangementer 
•  Evnen til at rekruttere og fastholde trænere  
 og ledere 
•  Antallet af dommere, der er tilknyttet Dalum IF 
•  Hvor meget medlemmerne bidrager til fællesskabet  
 udover at betale kontingent 
•  Evnen til at skabe nye aktiviteter 

Dalum IF er samvær og integration  
Dalum IF er et vigtigt forum for samvær i  
lokalsamfundet og fodbolden spiller en vigtig  
rolle i lokale integrationsprocesser 

Vi vil måle os på 

•  Hvor gode vi er til at tage imod nye medlemmer 
•  Hvor gode vi er til at fastholde eksisterende  
 medlemmer og ledere 
•  At vi udviser gensidig respekt for hinanden 
•  At vi leverer 90 % af vore spillere fra en årgang  
 til den næste 
•  At vi sikrer ungdomsspillere en optimal overgang  
 til seniorfodbold

I Dalum IF arbejder vi ud fra en række 
principper, som vi har valgt at kalde 
bærende, da de er enormt vigtige for 
vores måde at drive en fodboldklub på.

Her er et lille uddrag af vore
principper - Se alle bærende principper 
på: www.Dalumif.dk
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Eksklusivt samarbejde 
med Ajax Amsterdam
Dalum IF udvikler ungdomstalenter i samarbejde med den hollandske storklub 
Ajax Amsterdam som er en af de største talentudviklere i Europa. 

Samarbejdet er meget bredt og omfatter helt fra de små U5 spillere og op til 
talentfulde herrer seniorspillere.  

Ajax Amsterdam har gennem årtier været 
kendt som ”toppen af poppen”, når det gælder 
talentudvikling af spillere fra hele verden. Her i 
blandt også rigtig mange danskere, begyndende 
med Frank Arnesen og Søren Lerby og helt frem til 
de nuværende unge spillere i Ajax’s traditionsrige 
hvid og rødstribede trøje som Nicolai Boilesen, 
Lucas Andersen og Victor Fischer. Glemmes må 
naturligvis heller ikke den nuværende fynske 
Tottenham spiller Christian Eriksen, der startede 
sit udenlandske eventyr i Ajax, ligesom mange 
andre danske spillere har repræsenteret den 
hollandske klub gennem årene.

Samarbejdet er bygget op om - en rød tråd - et meget 
gennemarbejdet talentprospekt til alle årgange og 
på alle niveauer. Prospektet er detaljeorienteret 
helt ned til hvilke øvelser der skal trænes på de 
enkelte årgange og til hvad den enkelte spiller 

skal kunne beherske på 
en given årgang. I Ajax 
Amsterdams ”røde tråd” 
er det naturligvis den 
boldbesiddende spillestil 
der prioriteres, hvilket er 
helt i tråd med Dalum IF’s 
tilgang til talentudvikling.

Samarbejdet omhandler  
desuden uddannelse af  
Dalum IF’s træner/ 
ledere gennem flere  
forskellige trænerseminarer.  
Dalum IF prioriterer dygtige  
træner/ledere, så vi finder at  
den udvikling og inspiration  
der ligger i Ajax’s træneruddannelse, 
er perfekt overbygning på Dansk Boldspil-Unions 
træneruddannelse.  Blandt trænerne på Ajax Youth 
Academy er Ajax-koryfæer som Dennis Bergkamp, 
Marc Overmars og Jaap Staam, så der er ikke tvivl 
om at Ajax værdierne bliver formidlet videre på 
bedste vis.

I samarbejdsaftalen ligger der også forskellige 
træningsture for Dalum IF’s ungdomshold til det 
hollandske, både til Amsterdam samt til nogle af 
Ajax’s satellitklubber, ligesom Dalum IF vil få besøg 
fra det hollandske til vore egne stævner. I pinsen 
2014  tyvstartede dette samarbejde da Dalum IF’s 
U14 afdeling havde besøg fra SV Hoofdorp der er 
satellitklub til Ajax.
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Sponsorater i Dalum IF 

Hoved-
sponsor

• Optagelse i Dalum IF’s sponsornøgle  
• Medlem af Dalum IF’s netværksgruppe  
• 2 adgangskort til kampe på Dalum Stadion  
• Deltagelse for to personer til forårets opstartsspisning 
• Invitation til 4-6 årlige netværksarrangementer med  
	 relevante	indlæg	og	spisning	for	op	til	fire	personer	
• Firmalogo på forsiden af www.dalumif.dk   
• Firmalogo på tre Sponsortavler  
• Adgang til Dalum IF’s medlemsdatabase, og dermed  
 mulighed for direkte kontakt til klubbens ca. 1000  
 medlemmer via Dalum IF 
• Invitation til årlig netværksrejse i januar måned for  
 en person 
• 6 meter nyetableret bande på Dalum Stadion  
• Invitation til Vin & Gourmet aften med ledsager 
• Tilsendelse af månedligt nyhedsbrev

Bande-
sponsor

• Nyetableret bande: 
 800,00 kr. pr meter excl. moms det første år
 300,00 kr. pr meter excl. moms følgende år 

• Bandesponsorater kan enten tilkøbes til eksisterende  
 sponsorat, eller være et selvstændigt sponsorat

• Bandesponsorater kan også indgå i en pakkeløsning

• Bandesponsorater etableres så vidt muligt for  
 minimum en tre årig periode, men kan forhandles

PRIS EXCL. MOMS  
PR. ÅR KR. 50.000,-

PRIS EXCL. MOMS  
PR. LØBENDE METER  

KR. 300,-
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A
sponsor

• Optagelse i Dalum IF´s sponsornøgle  
• 2 adgangskort til kampe på Dalum Stadion  
• Deltagelse for to personer til forårets opstartsspisning 
• Firmalogo på www.dalumif.dk  
• Mulighed for tilkøb af netværksrejse   
• Mulighed for tilkøb af bande  
• Tilsendelse af månedligt nyhedsbrev

PRIS EXCL. MOMS  
PR. ÅR KR. 6.500,-

B
sponsor

• Optagelse i Dalum IF´s sponsornøgle   
• Medlem af Dalum IF´s netværksgruppe   
• 2 adgangskort til kampe på Dalum Stadion  
• Deltagelse for to personer til forårets opstartsspisning  
• Invitation til 4-6 årlige netværksarrangementer med  
 relevante indlæg og spisning  
• Firmalogo på www.dalumif.dk  
• Firmalogo på tre Sponsortavler  
• Adgang til Dalum IF´s medlemsdatabase, og dermed  
 mulighed for direkte kontakt til klubbens ca. 1000  
 medlemmer via Dalum IF  
• Mulighed for tilkøb af netværksrejse    
• Mulighed for tilkøb af bande  
• Invitation til Vinaften med ledsager  
• Tilsendelse af månedligt nyhedsbrev

PRIS EXCL. MOMS  
PR. ÅR KR. 13.000,-

C
sponsor

• Optagelse i Dalum IF´s sponsornøgle  
• Medlem af Dalum IF´s netværksgruppe  
• 2 adgangskort til kampe på Dalum Stadion  
• Deltagelse for to personer til forårets opstartsspisning  
• Invitation til 4-6 årlige netværksarrangementer med  
 relevante indlæg og spisning  
• Firmalogo på www.dalumif.dk  
• Firmalogo på tre Sponsortavler  
• Adgang til Dalum IF´s medlemsdatabase, og dermed  
 mulighed for direkte kontakt til klubbens ca. 1000  
 medlemmer via Dalum IF  
• Invitation til årlig netværksrejse for en person  
• Mulighed for tilkøb af bande  
• Invitation til Vinaften med ledsager 
• Tilsendelse af månedligt nyhedsbrev

PRIS EXCL. MOMS  
PR. ÅR KR. 18.500,-
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SPONSOR ÅRSHJUL

VIL DU VIDE MERE?
Så kontakt sponsorchefen
sponsorchef@dalumif.dk
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November
Vinaften

med ledsager

December
Juletræsfest/
Netværksarr.

Januar
Netværksrejse

5 dage Februar
Foredrag/

Netværks arr.

April
Opstartsspisning

September
Netværks arr.

Dalum 
Stadion

Gratis adgang til alle 
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