
Hørup Ungdoms- og Idrætsforening (HUI) 
er en frivillig forening, som har til formål 
at fremme idræt, socialt samvær samt 
bevægelse.

HUI tilbyder en bred vifte af aktiviteter, 
som styrker lokalsamfundet på det 
sociale og familiemæssige niveau. Vi er sociale og familiemæssige niveau. Vi er 
social bevidste og sikrer plads til alle.

HUI skal sikre økonomisk grundlag for 
alle aktiviteter, samt sikre optimal udnyt-
telse af sponsorpotientiale samt offentli-
ge midler, herunder fonde.

For både store som små og deres familier.

Mountainbike: Både hygge og konkurrence.

Drenge og piger fra U5 til Super Veteraner

For alle: børn, forældre, unge og voksne.

Piger, drenge, damer og mænd. U6 til senior.

Ungdom, senior med træning og kamp for alle.

Lars-Bo Thorup    Martin Konggaard
Mobil: 28605064   Mobil: 30920358
lars-bo@2-rup.dk  martin@konggaard.net

I Hørup Ungdoms og idrætsforening



Som Klubsponsor i HUI får I 
naturligvis den største synlighed 
og eksponering i og omkring 
klubben. 

Logo på de bedste placering på 
vores hjemmeside samt omtale 
på øvrige medier.
På HUI’s interne skærme givesPå HUI’s interne skærme gives
den højest mulige exponering, 
samt gode skilt placeringer i
HUI hallerne. Logo i gangen, 
samt i cafeteriaet. Vi giver 
mulighed for distribution af 
reklamematerialer, mulighed 
for salg af produkter via for salg af produkter via 
HUI’s hjemmeside.

Som Guldsponsor i HUI får I stor synlighed og 
eksponering i og omkring klubben. HUI giver 
en god og synlig placering på HUI’s hjemme-
side med link, omtale på øvrige medier. HUI 
giver eksponering på de store interne 
tv-skærme, samt gode skilte placeringer i en 
af hallerne.

Som Sølvsponsor i HUI får I god synlighed og 
eksponering i og omkring klubben. 
HUI tilbyder en synlig placering i en af 
hallerne, web-reklame på en af afdelingernes 
hjemmeside, samt eksponering på HUI’s 
interne Tv.

Som Samarbejdspartner i HUI har I mulighed 
for, at vælge forskellige typer af reklamer, 
som passer lige til Jeres behov.
Det kan være reklamer i hallerne, på 
hjemmesiden, på vores interne tv 
skærme eller der kan være 
specielle ønsker.

På HUI.DK er der mulighed for at læse 
mere omkring de enkelte sponsor mulig-
heder og priser.

Du vil ligeledes kunne læse om, hvad Du 
og Din virksomhed får ud af et samarbej-
de med HUI.

HUI er økonomisk afhængig af sponsora-
ter og støtte fra både kommunen, virk-
somheder og fonde. Derfor er vi altid 
villige til at drøfte ønsker og muligheder 
som både gavner Dig, Din virksomhed og 
HUI. 


