
Sponsorprogram 
Bli vår støttespiller! 



Fantastisk arena  
– for liten og stor 
Skien Basketballklubb skal skape 
et trygt og inkluderende miljø for 
barn, unge og voksne. Basketball-
banen skal være en arena som bygger 
selvtillit, gode selvbilder og gir 
lederegenskaper. Vi ønsker å være noe 
spesielt for barn, ungdom og voksne  
som  ikke tiltrekkes av tradisjonelle 
idrettsmiljøer i Grenland.  Vår klubb 
skal bli større, bli mer synlig og være 
med på å gjøre Skien og Grenland til 
en enda bedre plass å bo og leve i. 

God eksponering 
Avhengig av valgt program for 
sponsing tilbyr vi god eksponering i 
hall, på nettside, Facebook, og  på 
offisielle kampdrakter.  Bedriftens logo 
skal være godt synlig. Er det spesielle 
aktiviteter eller markedsførings-
kampanjer i løpet av sesongen, kan 
hjemmekampene være en arena for 
dette, eller klubben og  bedriften kan 
stå sammen på stand. 

Vi tilbyr også mulighet for  
teambuildingsaktiviteter eller ren 
sosial hygge i regi av våre trenere og 
spillere. Deltakerne får da en liten 
innføring i sportens regler og litt enkel 
instruksjon i skyteteknikk. Dette kan 

gjøres utendørs i sammenheng med 
grilling eller inne i hallen vår. Uansett 
blir det en fin opplevelse med 
vennskapelig tvekamp. 

Klubben er i vekst og får stadig 
medieomtale. Dette gjelder 
enkeltspilleres prestasjoner på landslag, 
gode lagresultater eller sosialt aktivt 
arbeid.   

Vi har følgende trinn i vårt 
sponsorprogram: 

Hovedsamarbeidspartner 

Gullsamarbeidspartner 

Sølvsamarbeidspartner 

Se bakerst om detaljene i sponsor-
programmet. Vi ønsker å ha deg med 
som vår støttespiller, uansett valør! 
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En stor og  
utbredt lagidrett 

Et stikkord for vår sport er publikums-
vennlig!  Det scores masse poeng i 
hver kamp. I tillegg er det ikke lov å 
klage på dommeren, eller ha ufin 
opptreden, verken på eller utenfor 
banen.  Vår sport er blant de tre 
største i verden (selv om  dette ikke 
merkes i medieomtale i Norge), og den 
kjennetegnes derfor ved at ord og 
uttrykk hovedsakelig er engelske som 
turnover, layup, fast break og  block. 

I Telemark er det få lagidretter, 
og Skien Ghosts er eneste basket-
ballklubb i Grenland. Kamper spilles i 
helgene, og våre bortekamper spilles i 
Vestfold, Buskerud, Akershus og Oslo 

Internasjonal  
og sosial profil 

Vi har nesten 100 aktive spillere i 
alderen 8 år og eldre (med familier og 
andre støttemedlemmer er vi nesten 
200 stykker tilknyttet klubben). Det 
kreves ikke mye utstyr for å starte med 
basketball - en shorts, t-skjorte og sko 
(ballen står vi for).  Det er en idrett som 
heller ikke krever store utearealer eller 
store kostbare haller. Våre 
treningsavgifter er nøkterne. 

De fleste i klubben har norsk kulturell 
bakgrunn, men mange av våre trenere, 
spillere og medlemmer har ulik 
internasjonal bakgrunn. Vi har 
medlemmer fra USA, Karibia, Litauen, 
Estland, Spania og Kina. Vi er en rik 
klubb, slik sett. Dette er vårt gull. Noe 
vi er stolte av og som gir en ekstra 
positiv dimensjon i tillegg til selve 
sporten.   

Hva driften  
vår krever 

Vi er veldig stolt av klubben vår og av 
hvem vi er. Dette ønsker vi å ha din 
bedrift med på. Vi har ett herrelag og 
tre guttelag (G13, G16 og G17). I 
tillegg har vi en stor juniorgruppe (8-12 
år) med mange lag, der vi også har et 
eget jentelag. Med så mange spillere 
blir det mange lag som  trenger hver 
sin trener. Disse skal kurses og gis 
kompetanse. Det skal spilles kamper 
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der vi trenger dommere. Disse må også 
kurses. Til hver hjemmekamp må vi ha 
et sekretariat som holder styr på alle 
scoringer og poeng. I tillegg har vi av 
og til bortekamper som koster ekstra.  

Vi har kostnader til halleie, drakter, 
baller og medisinsk utstyr. Her vil ditt 
bidrag gjøre vår klubbhverdag mye 
bedre. Vi vil ha dere som våre 
støttespillere! 

Har dere tanker om andre som kan bli 
støttespillere, så vær snill og tips oss. 

Reglement, 
fradrag og 
profilerings-
kostnader 

Basketballforbundet har eget 
reglement for reklame på drakter, og 
dette må vi følge. Bedrifter er 
fradragsberettiget for alle kostnader 
knyttet til markedsføring. 

Som sponsor dekker dere kostnader 
ved trykking av logoer på klubbens 
drakter og utstyr. Dere dekker også 
kostnader ved  produksjon av 
bannerstand og banner i hallen.  

Klubben skal ha tilgang til vektorisert 
offisiell logo (høyoppløselig bilde) for 
produksjon til nettside og Facebook. 

Det inngås i utgangspunktet en egen 
skriftlig tre- til femårig avtale. 
Innbetaling skjer i januar. 

Våre gode 
støttespillere 

Vi sender en stor takk for verdifull støtte  
til våre sponsorer:  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Sponsorprogrammet – dunk for dunk 

Hovedsamarbeidspartner (Dunk) – 30 000,- per år: 
• Logo på alle offisielle kampdrakter 

(overdel) til klubbens lag eller logo på 
shortsene til alle lag. 

• Logo på t-skjorter til basketballskoler 
og inne- og uteturneringer. 

• Del av logobanner øverst på 
hjemmesiden. 

• Logo i forsidebilde på Facebook. 

• Lenke fra hjemmeside. 

• Stor logo på et stort 
arenabannerstativ på alle 
hjemmekamper. 

• Logo på klubbagger som eies av 
spillerne (mange tar bussen til og fra 
trening). 

• Delta på eksterne arrangementer og 
kampanjer (spesialtilpasset avtale 
avhengig av omfang og tid) 

Gullsamarbeidspartner (Lay-up) – 15 000,- per år: 
• Logo på herredraktene/herrenes 

shorts. 

• Logo på vår hjemmeside. 

• Lenke fra hjemmeside 

• Logo på forsidebilde på Facebook 
(mindre enn hovedsamarbeids-
partner). 

• Logo på ett beachbanner i hallen.  

Sølvsamarbeidspartner (Fast break) – 10 000,- per år: 
• Logobanner på vår hjemmeside og 

presentasjon på vår Facebookside. 
• Lenke fra hjemmeside. 

• Reklamebanner i hallen (1x1 meter).  

Ghost-venn (Block) - inntil 5 000,- kr per år: 
Ditt firma støtter oss med sine produkter, tjenester og rabatter.   

Dette gir logoplass på hjemmeside. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Kontaktperson er Jan Erik Dalene – mobil 450 37 878 - djanerik@gmail.com 
_____________________________________________________________________________________ 

 
www.ghosts.no - post@ghosts.no  
www.facebook.com/skienghosts 
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Klubbnavnet Skien Ghosts kommer fra  Ibsens «Gjengangere» («spøkelser»).  
Våre kamper og treninger foregår i Mælahallen på Falkum i Skien. Vi har drevet 

organiserte basketballaktiviteter i Skien siden 1978.


