Vil du med os i 1. division?
HB Køge Pigefodbold søger partnere til en ambitiøs regional
satsning på pige- og kvindefodbold
Kvindefodbolden er inde i en rivende udvikling. Fodboldklubber over hele landet melder om en øget tilstrømning af
piger, der vil spille fodbold. Det samme gør sig gældende
i vort eget lokalområde, hvor syv klubber er gået sammen
om en ambitiøs satsning på pige- og kvindefodbold.

Visioner bliver til virkelighed,
når mennesker ser mening og forpligter sig

Dette statement gælder såvel i erhvervslivet som inden for
fodboldtalentudvikling. For to år siden besluttede en række
lokale klubber at etablere HB Køge Pigefodbold med

Vi spiller offensiv og underholdende fodbold, har fokus på kollektivet, men har også plads til det unikke – lidt om vores spillestil:
• Vi vil gerne have bolden meget (være boldbesiddende), men
vi vil bruge vore evner til at holde fast i bolden til at komme
hurtigt frem til mange afslutninger.
• Vi mestrer også det offensive omstillingsspil med hurtigt og
direkte spil i banens længderetning.
• Vi vil presse og stresse vore modstandere ved at spille i et højt
tempo i hele kampen.
• Vore hold er stærke kollektiver, der giver plads til de unikke
spillere, der kan og tør afgøre kampene på egen hånd.
Vi vil uddanne spillere, så de mestrer spillet såvel på som uden
for banen

henblik på at fastholde lokale talenter i deres lokalområde.
Siden er det kun gået en vej. Vi har med støtte fra Køge
Kommune fået etableret et børneakademi, vore ungdomshold spiller i de øverste ungdomsrækker på Sjælland, vi
leverer spillere til DBU’s Talentcenter og vort dameseniorhold er lige rykket op i, hvad der svarer til kvindefodboldens 2. division.
Men vi vil videre – og vi er på udkig efter partnere, der
deler vore ambitioner og vort DNA.

Udover at udvikle spillernes fodboldfærdigheder (teknisk, taktisk,
fysisk og mentalt) fokuserer vort fodboldprogram på følgende
områder, som vi har identificeret som kritiske mentale faktorer for,
at spillerne udvikler sig til at kunne spille på allerhøjeste niveau:
• Vores “fodbolduddannelse” skal hjælpe spillerne med at forstå
helheden, herunder fodbold som en del af et ungdomsliv,
der rummer uddannelse, relationer m.v. Det kræver overblik,
motivation og disciplin at blive elitespiller.
• Vores “fodbolduddannelse” skal hjælpe spillerne med mentale
redskaber, så de lærer at udvikle sig selv – både teknisk,
taktisk, fysisk og mentalt.
• Vores “fodbolduddannelse” skal hjælpe spillerne med at
forstå, hvordan man agerer som eliteatlet (Team Danmarks
lifeskills).

Det gode er det bedstes værste fjende – lidt
om vort DNA

For at kunne navigere kompetent i hverdagens mange valg
mellem det ”gode” og ”det bedste” arbejder vi med afsæt i
følgende DNA:
• Vi ønsker at skabe lige muligheder for såvel piger som
drenge, der ønsker at udleve deres drømme om at spille
på absolut højeste niveau.
• Vi ønsker at udvikle et miljø hvor spillerne bliver ”væredygtige”, forstået som at de er i rammer, hvor der er
plads til såvel uddannelse som fodbold på højt niveau,
og hvor vi giver dem redskaber til at håndtere ungdomslivet i en præstationskultur.
• Vi er ambitiøse på pige- og kvindefodboldens vegne,
hvilket betyder at vi ønsker at etablere et setup, der gør,

at vi i løbet en af 5-års periode kan være med i toppen
af dansk kvindefodbold. Dette sker i et tæt samarbejde
med HB Køge, som kanaliserer knowhow om talentudvikling m.v. ind i projektet.
• Vi er realistiske – og det er derfor, at vi skriver 1. division og ikke 3F-liga. Vi drømmer om at spille på højeste
niveau, men vi ønsker en organisk vækst, hvor vi hele
tiden ligger nye lag på, når det gælder såvel det spillemæssige som rammerne omkring vore elitehold.
• Vi er ønsker at skabe mulighed for, at ”lokale” spillere
kan få mulighed for at spille fodbold på højeste niveau
– og vi ønsker at udvikle de lokale rollemodeller, der
kan medvirke til, at en større procentdel af piger i vort
lokalområde vælger at gå i gang med at spille fodbold.

Vi søger partnere, der vil være med til at
løfte den regionale pige- og kvindefodbold
op på et nationalt niveau.
Vi søger efter partnere, der medvirker med såvel hjertet
som med hjernen, forstået på den måde, at I også er
passionerede omkring at se visionære projekter blive til
virkelighed, men at I også, i det omfang I har ressourcer,
hjælper os med at blive bedre til det, som vi brænder for –
nemlig talentudvikling.

Hvad kan vi tilbyde jer?

Vi kan tilbyde et produkt, der sikrer, at dit firma bliver
eksponeret gennem jeres engagement i pige- og kvindefodbold. Det kan bl.a. ske gennem:
• Bannerreklamer på
HB Køge Pigefodbolds hjemmesider.
• Eksponering på vores YouTube-kanal, som livestreamer
en del pige- og kvindekampe samt vore elektroniske
kampprogrammer.
• Eksponering på vore profiler på Facebook
og Instagram.

• Mulighed for eksponering via reklamer på spilletøj,
træningstøj, bandereklamer m.v.
• Eksponering i vores profilavis som vi udgiver
i samarbejde med Lørdagsavisen.
• Bandereklamer på Herfølge Stadion – opvisnings
banen.
• I kan benytte holdfotos m.v. i jeres markedsføring, og
der vil være mulighed for et eller flere hold kan medvirke
i forbindelse med events i jeres firma.
Vi tilbyder også at optage og producere en video, hvor I
promoverer jeres virksomhed og fortæller om, hvorfor I
støtter HB Køge Pigefodbold. (Se evt. eksempler på
www.hbkoegepigefodbold.dk)
Herudover vil vi løbende holde jer opdaterede på projektet
gennem nyhedsbreve, et årligt sponsorevent m.v.

Vi er på udkig efter følgende partnere:
Hovedsponsor

Vi søger en hovedsponsor, der lig os ser potentialet i at være et spydspids i regionen, når det gælder pige- og kvindefodbold. Du bliver, som hovedsponsor for damesenior, en central aktør i vore bestræbelser på at rykke op i 1. division og på
sigt 3F-ligaen.
Prisniveau: Individuel forhandling

Regionalpartner

Vi er på udkig efter regionale parterne, der lig os ser potentialet i at være en spydspids i regionen, når det gælder pigeog kvindefodbold. Du bliver en del af sponsorgruppen omkring vort dameseniorhold, og dermed en vigtig aktør i vore
bestræbelser på at rykke op i 1. division.
Prisniveau: 20.000 kr. + moms

Lokalpartner

Du bliver en central aktør i vores satsning på at give unge spillere muligheden for såvel at træne og spille fodbold på højt
niveau i deres lokalområde. Som lokalpartner får du dit firmalogo på alt vort træningstøj, du kan blive navnesponsor for
vort børneakademi, som rekrutterer spillere fra store dele af Sjælland eller vores Sommer Camp, som vi afholder i uge 27.
Prisniveau: 12.000 kr. + moms

Holdpartner

Du er med til at støtte udviklingen af pige- og kvindefodbold som tøjsponsor på vore U14 & U16-holds kamptøj.
Prisniveau: 8.000 kr. + moms.

Event-sponsorat

Du er med til at finansiere alt, der ligger ud over den daglige træning – træningslejre, teambuilding events, træningsdage
for vore moderklubber m.v.
Prisniveau: 2500 kr. + moms.

For yderligere information, eller ideer til partnerskaber:
Kontakt Søren Østergaard enten via e-mail soren@hbkoegepigefodbold.dk eller via mobil 23304189.

