
Sammen gør vi drømme til virkelighed!



HEADLINES 
MUST BE 
CATHCY AND 
SHOORT
Use short sentences that are 
relevant and captivating for the 
audience

Bullets can highlight points

Keep them short and at a 
headline basis

/ Use sub-bullets if 
need rather that 
long sentences

/ This helps you 
audience 
understand how 
things are related.

”Pigerne elsker fodbolden og de 
har store ambitioner. De fortjener 
et talentudviklingsmiljø, hvor de 
kan vokse og gå efter drømmen”



Silkeborg IF Q er områdets førende elitefodboldklub for piger

Danmark er stærkt repræsenteret i kvindefodbold, og på ungdomseliteniveau er SIF Q 

blandt de bedste i landet! Her er historien om at drømme kan gå i opfyldelse! 

SIF Q er en af blot 17 klubber i Danmark, der er blevet tildelt en klublicens af DBU - en 

licens, der blåstempler vores talentudviklingsprogram, og som placerer os som 

eliteklub. 

Det er et resultat af en proces med mange aktører; fra områdets foreninger, skoler og 

SFO’er, til vores trænere, vores organisation og vores partnere, som alle har en 

indflydelse på, om pigerne får de bedst mulige vilkår i en sport, der historisk set har 

været forbeholdt det andet køn. 

Med små midler og et stort engagement, har vi vist, at det også er muligt for piger i 

Silkeborg, at nå det højeste ungdomsniveau. I skrivende stund har vi en U17-

landsholdsspiller, tre på U16-landsholdet og endnu flere på DBUs U15- og U14-

talentcentre. 

På det organisatoriske- og strategiske niveau har vi også oprustet. Med ansættelsen 

af Talentchef og Head of Coaching, og lanceringen af en ny strategi for 

kommunikation, identitet og sportslig succes, har SIF Q særligt det sidste halve år 

flyttet sig med markante skridt. 

Både fordi vi har store drømme, og fordi vi er bevidste om, at det er nødvendigt for 

fremtiden. 

Vi kigger fremad med store ambitioner, og en endnu større passion. Kvindefodbolden 

er i rivende udvikling, og vi har mulighed for at være med på de forreste og mest 

innovative pladser. 

Og den mulighed er vi klar til at gribe – sammen med dig! 

Karen Nørby Kristiansen, Formand Silkeborg IF Q

Formand@SIFQ.dk

mailto:Formand@SIFQ.dk


Respekt / Sammenhold / Engagement 



Silkeborg IF Q PARTNER

Kvindefodbolden er inde i en rivende udvikling, og som partner i SIF Q har du 

muligheden for at gøre en forskel, der er til at mærke.

Det er dyrt at være eliteklub i dag. DBU stiller store krav til licensklubberne. 

Også krav, der koster mange penge at leve op til. Til gengæld kan vi med små 

tiltag rykke rigtigt meget!

Derfor har vi brug for DIG, der har hjertet på rette sted, og som ønsker at gøre 

en forskel for vores dygtige piger.

Som sponsor i SIF Q, er du mere end blot et sponsorat. 

Du er vores partner!

I SIF Q er vi stolte af vores klubkultur. Vi har god opbakning fra forældre og 

ildsjæle, som hjælper klubben, og vores ældre piger bakker op om 

talentarbejdet på de yngre årgange ved at agere rollemodeller og 

hjælpetrænere. Som partner bliver du en del af vores klubkultur, så vi sammen 

kan skabe netværk og bygge stærke relationer.

Og så skal det selvfølgelig både være udbytterigt og sjovt at være sponsor i 

SIF Q. Derfor bestræber vi os på, at indholdet i vores sponsorpakker er 

sammensat, så du som sponsor både får gode oplevelser, eksponering og 

stærke relationer for pengene.

Pigefodbold er et statement!

Vi er godt klar over, at der endnu ikke er en kæmpe eksponering i 

kvindefodbold, men som partner i SIF Q har du truffet et aktivt valg om, at du 

vil være med til at præge udviklingen og være med, hvor det sker.

Piger har også ret til at drømme stort – og som partner i 

SIF Q, gør du drømme til virkelighed!

Simon Sejr, Sponsorchef Silkeborg IF Q

27812718
Sejrone@live.dk

mailto:Sejrone@live.dk


Reklame & Eksponering

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved omklædning

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved vores kampbane

• Bandereklame på vores kampbane (Bane 13)

• Firmalogo med direkte link til egen hjemmeside på www.sifq.dk

• Eksponering via klubbens sociale medier

Kr. 7.500 kr/pr år (ex. moms og produktionsomkostninger)

SIF Q ønsker toårige aftale for at udvikle klubben bedst muligt økonomisk, 
sportsligt og kommercielt.

Netværk & Hospitality for 1 person

• Invitation til 1 x VIP- arrangementer 

• Markedsføring i nyhedsmail fra SIF Q

Reklame & Eksponering

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved omklædning

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved vores kampbane

• Bandereklame på vores kampbane (Bane 13)

• Firmalogo med direkte link til egen hjemmeside på www.sifq.dk

• Eksponering via klubbens sociale medier

Kr. 14.500 kr/pr år (ex. moms og produktionsomkostninger)

http://www.sifq.dk/
http://www.sifq.dk/


Vores sponsorpakker kan tilpasses individuelt

Netværk & Hospitality for 2 person

• Invitation til 2 x VIP- arrangementer 

• Markedsføring i nyhedsmail fra SIF Q

Reklame & Eksponering

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved omklædning

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved vores kampbane

• Bandereklame på vores kampbane (Bane 13)

• Firmalogo med direkte link til egen hjemmeside på www.sifq.dk

• Eksponering via klubbens sociale medier

• Firmalogo på trænertøj efter aftale

• Firmanavn på Talentcenter spillertøj og træner

• Sponsor kan bruge træner og spillere til markedsføring efter aftale.

Kr. 30.000 kr/pr år (ex. moms og produktionsomkostninger)

Netværk & Hospitality for 2 person

• Invitation til 1 x VIP- arrangementer 

• Markedsføring i nyhedsmail fra SIF Q

Reklame & Eksponering

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved omklædning

• Virksomhedens navn på sponsortavlen ved vores kampbane

• Bandereklame på vores kampbane (Bane 13)

• Firmalogo med direkte link til egen hjemmeside på www.sifq.dk

• Eksponering via klubbens sociale medier

• Firmanavn på Talentcenter spillertøj og træner

Kr. 22.000 kr/pr år (ex. moms og produktionsomkostninger)

http://www.sifq.dk/
http://www.sifq.dk/


Partnerskab med SIF Q
Basis

7500 kr

Bronze

14.500 kr

Sølv

22.000 kr

Guld

30.000 kr

Stjerne-

partner
Fra

45.000 kr

Hoved-

sponsor

Netværk & VIP-arrangementer For 1 

person

For 2 

personer

For 2 

personer

For 2 

personer

For 6 

personer

Invitationer til eksklusive VIP-

arrangementer 1 gang 2 gange 2 gange 2 gange

Reklame & Eksponering

Virksomhedens navn på 

sponsortavlen ved omklædning
X X X

A
fta

le
s

 in
d

ivid
u

e
lt

A
fta

le
s

 in
d

ivid
u

e
lt

Virksomhedens navn på 

sponsortavlen ved vores kampbane 

(Bane 13)

X X X X

Bandereklame på vores kampbane 

(Bane 13)
X X X X

Firmalogo med direkte link til egen 

hjemmeside på www.SIFQ.dk
X X X X

Eksponering via klubbens sociale 

medier
X X X X

Firmanavn på trænertøj efter aftale X

Firmanavn på Talentcenter spillertøj 

og træner
X X

Sponsor kan bruge træner og spillere 

til markedsføring efter aftale.
X

http://www.sifq.dk/


SIF Q startede som AC Silkeborg i 2007 som et samarbejde mellem 
flere breddeklubber i Silkeborg, hvor de bedste pigespillere i byen 
spillede under samme hold - en alliance klub.

For at kunne satse fuldt på udviklingen af elitefodbold, blev AC 
Silkeborg stiftet som selvstændig klub i juli 2013.
I sommeren 2017 blev AC Silkeborg en del af Silkeborg IF og klubben 
skiftede herefter navn til Silkeborg IF Q.

I dag har vi piger fra samarbejdsklubber fordelt over hele Silkeborg 
Kommune og endnu længere væk. Flere af pigerne er repræsenteret på 
DBU's talentcentre og ungdomslandshold. Det giver os en god 
indikation på, at vi kan styrke pigefodbolden i regionen, når vi samler 
pigerne, og giver dem de bedste rammer at vokse i.

Ikke mindst derfor er vores samarbejdsklubber vigtige for os, og 
vi forsøger til stadighed at støtte op om arbejdet i klubberne bl.a. ved 
at tilbyde trænerkurser, U12 talenttræning og vores SIF Q teknikskole 
PLUS, der er for alle piger, der gerne vil dygtiggøre sig i trygge rammer.



✓ Sportslig strategi

o Divisionsfodbold for senior

o Licensklub i DBU med tilhørende akademi fra 7. klasse

✓ Økonomiske målsætninger

o Ressourcer til ansættelser og kontraktspillere

o Ressourcer til drift som følge af DBU-krav

✓ Kommunikative strategier

o Visuel identitet, der udbreder kendskabet til SIF Q

o Tydelig historiefortælling på flere platforme

✓ Mission for vores partnerskaber

o Engagement, der går begge veje

o Økonomi, der opfylder pigernes drømme



HEADLINES 
MUST BE 
CATHCY AND 
SHOORT
Use short sentences that are 
relevant and captivating for the 
audience

Bullets can highlight points

Keep them short and at a 
headline basis

/ Use sub-bullets if 
need rather that 
long sentences

/ This helps you 
audience 
understand how 
things are related.

Hovedsponsor

Stjernepartner



HEADLINES 
MUST BE 
CATHCY AND 
SHOORT
Use short sentences that are 
relevant and captivating for the 
audience

Bullets can highlight points

Keep them short and at a 
headline basis

/ Use sub-bullets if 
need rather that 
long sentences

/ This helps you 
audience 
understand how 
things are related.

Følg Silkeborg IF Q på Facebook og LinkedIn


