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AVTALE OM REKLAMESKILT I RISKAHALLEN  

Riska Håndballklubb har fått tillatelse til å henge opp sponsorreklame i vår 

lokale hjemmebane Riskahallen.  

Skiltene vil i utgangspunktet ha en størrelse på opptil 200 x 100 cm (bxh). 

Andre størrelser/priser kan avtales. 

Dersom ikke avtalen sies opp, vil Riska HK fakturere sponsor 1 gang pr. 

håndballsesong. Dersom avtalen sies opp av sponsor midt i en 

avtaleperiode, vil beløpet frem til neste fakturering tilfalle Riska HK.  

Pris 1. år er kr 5.000,- i tillegg til kostnader for produksjon av skiltet, (kr 1200,- pr dags dato). For 

påfølgende år er prisen kr 5.000,- (avhengig av at Riska HK beholder reklamerettighetene i hallen). 

Dersom Riska HK ikke får fornyet reklamerettighetene for neste periode, opphører denne avtalen. 

Alle beløp er eks. mva. Som nevnt tilkommer det i tillegg kostnader for produksjon av skiltet første 

år, og er et engangsbeløp som faktureres sammen med første faktura. Sponsor kan miste sin 

reklameplass dersom sponsorbeløp ikke betales innen fristen. 

Sponsor må sende klubben hvilken logo som ønskes på skiltet. Klubben sørger for produksjon og 

montering av skiltet. Sponsor vil i tillegg få reklameplass på Riska HK’s hjemmeside www.riskahk.no, 

uavhengig av sponsortype.  

Ved signering av avtale bekreftes det at dere ønsker å støtte Riska Håndballklubb og inngår med 

dette avtale om reklameskilt i Riskahallen. Riska HK takker for at dere som sponsor vil være med på 

laget.  

Dette dokumentet og logo til bruk på skilt sendes av sponsor/dere i vektorisert pdf eller jpeg til 

styreleder@riskahk.no og merkes org.nr og bedriftsnavn. Korrektur på forslag blir sendt til 

kontaktperson på epost. Det blir så sent ut faktura når skiltet er montert. Skjema fylles ut i lesbar 

form, helst blokkbokstaver.  

Kontaktperson  

Epost kontaktperson  

Mobil kontaktperson  

Sponsors/Bedriftens navn  

Organisasjonsnummer  

E-post for faktura  

Faktura adresse  
Postnummer og sted  

Telefonnummer  

 

_____________________ ________________________           ________________________ 

Sted og dato    Sponsende firma    Ansvarlig signatur 

 

_____________________ ________________________         ________________________ 

Sted og dato    Riska Håndballklubb   For styret 
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Er du en mulig sponsor? 

Har du eller ditt firma lyst til å sponse en lokal idrettsklubb på Hommersåk? Eller har du et firma 

utenfor vår bydel som du har lyst til å vise fram og reklamere for? 

Riska Håndballklubb ønsker å få inn noen ekstra sponsormidler ved å tilby deg/ditt firma en 

reklameplass i Riskahallen. 

Hva får du av eksponering: 

Langsiden på motsatt side av tribunen vil i første rekke bli brukt til å henge opp reklamebannere som 

vil ha en størrelse på 2 x 1 m. Riskahallen blir ikke bare brukt av håndballen, men flere aktører bruker 

hallen flittig. 

På dagtid i hverdagen brukes hallen av Kyrkjevollen skole og Riska Ungdomsskole til gymnastikk. 

Mandag til fredags ettermiddag trener både Riska HK og Hommersåk Innebandy sine medlemmer. 

Begge klubbene har pr dag dato (2020) ca 200-250 aktive medlemmer hver. I tillegg har også "Hopp 

og sprett"-gruppa og "Åpen hall" aktiviteter i hallen på fredagen. 

Helgene brukes hovedsakelig til kampavvikling både i innebandy og håndball. Publikum vil da bli 

eksponert av reklamen som nå i starten vil bli plassert på langveggen på motsatt side av tribunen, og 

hvis mange sponsorer også etter hvert kortsidene bak håndballmålene. 

Det er typisk også andre arrangementer i hallen i løpet av året. Det kan være seg 17. mai-feiring, 

HalloVenn, Høstmarked, store skoleavslutninger på ungdomskolen, Julemesse, Slimcup i jula, etc 

 

Hva vil midlene bli brukt til: 

Så mye som mulig ønskes å brukes på medlemmene enten direkte ved at spillerne får utstyr til eget 

bruk, men også til felles utstyr og aktiviteter. 

Med sponsormidler vil det kunne være mulig å få ned egenandelen til spillerne når de skal reise på 

turneringer og treningsleirer. Spesielt ungdom ønskes å prioriteres for å bidra til et godt og aktivt 

ungdomsmiljø på Hommersåk. 

I disse tider hvor vi ennå har mange tiltak, vil også innkjøp av f.eks baller til alle være en vinn-vinn for 

spiller som kan få egen ball og trenere spesielt vil få frigitt mye tid som i dag går med på å gjøre 

utstyr og da spesielt baller rene mellom hver trening. 

Håper dette er noe som kan friste og at dere tar kontakt enten dere har spørsmål eller vil sende inn 

en ferdig utfylt og signert avtale. 

 

På vegne av klubben 

Unni Helland 

Styreleder, Riska HK 
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