Örgryte
Handbollssällskap
Välkommen att vara en del av en ny förening,
Örgryte Handbollssällskap drivs av och med supportrar till ÖIS. Vårt mål, på några års sikt, är att bli
en del av ÖIS-alliansen. För att nå dit arbetar vi stenhårt med att bedriva en bra verksamhet såväl i
handbollshallen som i styrelserummet. Transparens och öppenhet genomsyrar hela klubben.
Vår första säsong är avslutad. Det var en säsong där vi fick se våra herrar vinna sin serie med god
marginal. Klubben har en ekonomi och en verksamhet i balans. Nu tar vi steget in i säsong två för
Örgryte Handbollssällskap. I år har vi glädjen att ha två lag i klubben, ett damlag och ett herrlag på
seniornivå. Båda lagen kommer spela i division 5.
De sportsligt ansvariga i klubben håller på att sätta samman trupperna just nu.
Som samarbetspartner till ÖHS kommer Ni att synas och verka tillsammans med en klubb som har
budskapet ”Free Dawit Isaak” på bröstet. Vi har nära samarbete med Dawits familj, och vi skänker en
del av intäkterna från våra souvenirer till kampanjen.
Som sponsor kommer du att uppmärksammas i våra matchprogram och på vår hemsida, ni som
väljer att sponsra en plats på vårt matchställ kommer givetvis synas även där. Vi ser en målgrupp som
består av aktiva och sportintresserade män och kvinnor i alla åldrar. Som sponsor kommer du bli väl
exponerad under hela säsongen, samt bjudas in att delta i en sponsoraktivitet i höst.
Kontaktperson för sponsorfrågor:
- Hans Prytz, hans_prytz@hotmail.com, 0736-508208
- Sandra Arvidsson arvidsson.sandra@gmail.com, 0701475663
Alla våra sponsorpaket finns på nästa sida. Har du andra önskemål eller tankar kring sponsring är du
varmt välkommen att kontakta oss.
Läs mer om föreningen på http://orgrytehandboll.se
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Sponsorer på matchställ
Plats A: 20 000:Plats B: 7 500:Plats C: 5 000:Sponsorer på matchställ har givetvis en plats i matchprogrammet och på hemsidan.

Reklam i matchprogram och på hemsidan:

Matchprogrammet består av 4 sidor. Sida 1-3 innehåller presentation av Örgryte handbollssällskap, laguppställning för respektive lag och en presentation av matchens profil. Sida
4 i matchprogrammet är reserverat för sponsorer. Ni får en plats i matchprogrammet och Er
logga på hemsidan. Pris 2 000:- / Hela säsongen
Det kommer finnas matchprogram till alla hemmamatcher.
Har Ni som samarbetspartner andra idéer eller önskemål hur Ni vill synas ihop med Örgryte
Handbollssällskap hittar vi såklart lösningar.
Kontakt: Hans Prytz 0736508208 eller Sandra Arvidsson 0701475663

