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Det nye mødested for alle i Hornbæk bydel, ung som gammel.
Hornbæk Idræts- og Kulturcenter er et nyt, fremtidsorienteret center for bevægelse, kultur og samvær

midt i Hornbæk, skabt ved sammenlægning og udvidelse af to eksisterende idrætsanlæg. Centeret skal 

tilbyde den voksende befolkning i lokalområdet - fra 4.000 til 5.000 i løbet af de næste 10 år - plads til 

udfoldelse indendørs og udendørs, og skal medvirke til opfyldelse af målet om at mindst 75 pct. af be-

folkningen er idrætsaktive senest i 2025.

Der er to faser i projektet: Fase et omfatter udvidelse af området med 4 ha, etablering af nye fodboldba-

ner og kunstgræsbaner, tilbygning af omklædningsrum, birum og klublokaler, forbedrede omklædnings-

forhold og forbedrede forhold for nuværende brugere. Budgettet er 19 mio. kr., hvoraf Randers Kommune 

har afsat 10,5 mio. kr. Projektet realiseres i 2019, hvis vi selv skaffer 8,5 mio. kr.

Når fase ét er gennemført, vil centret tilbyde fodbold og andre boldspil og aktiviteter på græs og kunst-

græs, en multibane til tennis og boldspil, et petanqueanlæg, en minigolfbane, en 1200 m oplyst løbesti, et 

hundetræningsanlæg, et spejderhus, et cykelværksted, lokale til dart og spil, E-sportslokale, mødelokaler 

og sal til foredrag og arrangementer med op til 150 deltagere. Centret henvender sig til foreninger og 

beboere, og vil også blive anvendt af den nærtliggende Hornbæk Skole, der mangler tilstrækkelige idræts-

faciliteter.

Fase to omfatter bygning af et bevægelseshus til håndbold, gymnastik og andre indendørs idrætsaktivi-

teter. Her er horisonten, at vi nu samler 1 mio. kr. med henblik på etablering senest om fem år.

Centret skabes i et unikt samarbejde mellem Randers Kommune, Hornbæk Sportsforening (fodbold og 

håndbold), Hornbæk Gymnastikforening og ikke mindst Randers Firmasport, hvis nuværende faciliteter 

danner rygraden i anlægget. Centret skal være for alle - og de mange forskellige aktiviteter og brugergrup-

per sikrer, at det også bliver for alle.



KOM MED I NETVÆRKET OMKRING HORNBÆK IDRÆT & KULTURCENTER 
OG BLIV EN AKTIV DEL AF LOKALSAMFUNDET GENNEM DIN OPBAKNING 
OG INVESTERING I UDVIKLINGEN AF SAMLINGSPUNKTET FOR EN STOR 

BYDEL - BÅDE SPORTSLIGT OG KULTURELT. 

VI HAR EN VISION 
Hornbæk Idræt & KulturCenter (HIKC) er til gavn for alle i Hornbæk. HIKC samler alle borgere i 

Hornbæk og danner base for fremtidig udvikling af aktiviteter for områdets borgere.

HIKC HAR EN MISSION
HIKC er det naturlige samlingspunkt med faciliteter til alle aldersgrupper både foreningsrela-

terede og ikke foreningsorienterede - et sted, hvor borgere kan skabe sammenhold og etablere 

fællesskaber og relationer omkring idræt, sport, motion, andre fritidsinteresser og kulturelle tiltag.

Din virksomhed har nu en unik mulighed for at profilere sig ved at blive en del af fællesskabet 

omkring skabelsen af HIKC. Du sikrer et øget kendskab og positiv tilgang til din virksomhed i et 

attraktivt lokalområde med spændende og aktive borgere. 

Din virksomhed bliver en del af en udvikling af bydelen. Opbygningen af et sted, hvor kultur 

og idræt smelter sammen i et center med aktiviteter af alle slags. Et sted, hvor du kan få kontakt 

til alle kundegrupper og ikke mindst et sted, hvor du bliver en del af et erhvervsnetværk både 

formelt og ganske uformelt.

HVORDAN KAN DU BIDRAGE TIL DET SPÆNDENDE PROJEKT 
OG HVAD FÅR DU TIL GENGÆLD?

Det er klart, at et projekt af denne størrelse kræver penge at gennemføre. Selvom der er fonde, 

der har givet tilsagn om noget af beløbet, er der fortsat et godt stykke vej før vi kan komme i 

mål. Derfor har vi skruet nogle forslag sammen til dig i forskellige prisklasser. 

Forslagene er alene vejledende, da du kan have særlige punkter, du vægter højere end andre, 

men vi håber oversigten kan give dig et billede af de muligheder, vi kan tilbyde.

Beløbene er éngangs beløb. Du binder dig således ikke for årlige betalinger fremover, men køber 

her og nu nogle goder, der strækker sig over flere år.
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 EKSPONERING

 Diplom Diplom udstedt til din virksomhed til brug hos dig selv – for altid

 Sponsortavle Din virksomheds navn og logo på sponsoratavlen i forhallen - for altid

 Reklameskilt 1 Reklameskilte opstilles ved kunstgræsbane/opvisningsbane - aftalt åremål

 Reklameskilt 2 Reklameskilte opstilles ved parkeringspladsen - aftalt åremål

 Webannoncering Adgang til annoncering på HIKCs hjemmeside - aftalt åremål

 Facebook Adgang til deling af indhold på HIKCs facebookprofil - aftalt åremål

 Reklamespot 1 Reklamespot på indendørs infoskærm i klubhuset - aftalt åremål

 Reklamespot 2 Reklamespot på udendørs infoskærm opstillet ved REMA 1000 - aftalt åremål

 Rullereklame Rullereklame på måltavle - aftalt åremål

 Bannerreklame Bannerreklame på hegn bag mål - aftalt åremål

 Udskiftningsboks Reklame på udskiftningsboks - aftalt åremål

 NAVNERETTIGHEDER

 Navnesponsorat 1 Navnesponsorat på et mødelokale i klubhuset - aftalt åremål

 Navnesponsorat 2 Navnesponsorat på et omklædningsrum - aftalt åremål

 ANDRE RETTIGHEDER

 Brug af bygning Vederlagsfri benyttelse af Centerfaciliteter 1 gang årligt - aftalt åremål

 Tilbud til andre Årlige udsendelser af dine tilbud til de andre sponsorer - aftalt åremål og antal

 Netværk Deltagelse i netværksgrupper i HIKC

 Arrangement Deltagelse i årligt arrangement for alle sponsorer, 2 personer

 Udlodning 3-4 gange årligt udloddes billetter fra Randers FC, Randers HK og Randers HH

 Generelt Alle bidragsydere offentliggøres løbende på sociale medier
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OG HVAD FÅR DU SÅ FOR DET BELØB, DU ØNSKER AT STØTTE MED

  Platinsponsor Guldsponsor Sølvsponsor Bronzesponsor Profilsponsor

 Indskud kr. 100.000 75.000 50.000 25.000 10.000

 Diplom X X X X X

 Sponsortavle X X X X X

 Reklameskilt 1 3 skilte / 2 år 2 skilte / 2 år 2 skilte / 1 år 1 skilt / 1år 1 skilt / 1 år

 Reklameskilt 2 1 skilt / 2 år 1 skilt / 2 år - - -

 Webannoncering 2 år 1 år 1 år 1 år 1 år

 Facebook 2 år 2 år 2 år 1 år 1 år

 Reklamespot 1 1 år 1 år 1 år 1 år 1 år

 Reklamespot 2 1 år 1 år 1 år 1 år -

 Rullereklame 2 år 1 år  - -

 Bannerreklame 2 år 2 år 2 år 1 år -

 Udskiftningsboks 2 år 2 år 1 år - -

 Navnesponsorat 1 2 år 2 år 2 år - -

 Navnesponsorat 2 2 år 2 år 2 år 2 år -

 Brug af bygning 3 år 3 år 2 år 1 år -

 Tilbud til andre 4 x årligt i 2 år 3 x årligt i 2 år 2 x årligt i 2 år 1 x årligt i 2 år -

 Netværk X X X X X

 Arrangement X X X X X

 Udlodning X X X - -
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ANDRE MULIGHEDER
Hvis du ikke synes, at noget af det ovenstående er det rigtige for din virksomhed har vi også nogle helt 

unikke ting:

Navnesponsorat

Lad din virksomhed lægge navn til fodbold-opvisningsbanen i  en periode på f.eks. 3 år. Det koster dig kun 

25.000 kroner pr. år. Det fulde beløb erlægges ved aftalens ikræfttræden. Din virksomhed bliver meget 

synlig i lokalområdet. Navnet vises bl.a. i DBUs turnerings app. Og vi sætter 1 års reklamespots på både ind-

vendig og udendørs infoskærme.

Køb en andel af kunstgræsbanen

Den nye Hornbæk - Kunstgræsbane Vest kan du “købe en andel” af, minimum 5m2 svarende til kr. 20.000,-. 

Igen her bliver der stor synlighed i lokalområdet og din virksomheds navn vises, hver gang en bruger booker 

banen, hvilket altid foregår via nettet. Vi opstiller også en oversigt over banen, der viser firmanavn og logo på 

din virksomhed og endelig sætter vi igen reklamespots i et år på både indendørs og udendørs info-skærme.

Køb mursten på hal 2/bevægelsus

I forhallen i den nye hal 2/bevægelseshus i Hornbæk kan du få din virksomheds navn og logo på en stor og 

synlig fællestavle, vi opstiller. Du skal blot købe ”mursten” á 3.000 kroner stykket, så har du ret til profile-

ring. Og vi sætter et års reklamespots på den udendørs infoskærm oveni.

Barderaftaler

Vi skal bruge rigtig mange forskellige ting i forbindelse med indretning, ombygning og nybygning. Vi vil 

være yderst taknemmelige, hvis din virksomhed udfører arbejde eller har produkter, som du kan hjælpe os 

med. Lige fra anlægsarbejder til lamper og køleskabe – ja listen er meget lang. 

Netop sådan noget er jo yderst individuelt og kan ikke sættes ind i et skema. Derfor kontakt os for en snak 

– vi skal nok forsøge at gøre noget godt for dig, når du hjælper os.

Alle priser er uden moms og produktionsomkostninger. Omkostninger til brugbart trykmateriale og produk-

tion af reklamer afholdes af sponsor selv.
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FREMTIDIGE TILTAG
Det er hensigten, at vi vil aktivere sponsorgruppen meget mere end nævnt her. Gennem arrangementer og 

tiltag, hvor deltagelse er af mere social karakter, håber vi at skabe yderligere værdi. Det kan være besøg 

hos hinandens virksomheder, spændende arrangementer i Centret med foredragsholdere, kunstnere, ud-

stilling af produkter samt anden inspiration.

Højtiderne giver også anledning til at mødes og i forbindelse med sommerfesten vil det også være naturligt 

at invitere. Vi har ikke skrevet disse lidt ”bløde” ting ind i aftalerne endnu, da vi ikke vil love noget, der ikke 

er håndfast. Men vi vil love at arbejde hårdt for, at det lykkes.

Vi håber dette har givet lyst til at blive partner i dette spændende projekt i Hornbæk. 

Der tages forbehold for ændringer i investeringsplan og deraf afledt påvirkning såvel tidsmæssigt som økonomisk.



PROJEKTEJERE

Hornbæk Sportsforening (HSF), Randers Firma Sport (RFS) og Hornbæk Gymnastikforening (HGF).

SAMARBEJDSPARTNERE/SPARRINGSPARTNERE

Claus Engstrup og Jesper Jakobsen, Randers Kommune, direktør, stats. aut. Revisor Thomas Hedegaard, 
advokat Hans Sønderby, advokat Lars Fredslund, Niels Vinderslev,

foreningskonsulent Flemming Mølgaard fra DGI Østjylland m.fl 

Flere vil komme til over tid, hvilket alt i alt medvirker til en stærk lokal forankring af hele projektet.

Peter Thorsen,
HSF (næstformand)

Projektleder

Edel Andersen, 
HGF (formand HGF)

Tonny Andersen, 
RFS (formand RFS)

Flemming Lanng,
HSF 

(sekretær i HSF bestyrelse)

Flemming Abildgaard, 
Hornbæk Skole
 ((idrætslærer 

Hornbæk Skole)

Allan Kobstrup, 
HSF 

(administrativ
 koordinator)

Anders Høgstrup,
Konsulent 

STYREGRUPPENS MEDLEMMER 

Kurt Helge Andersen,
Konsulent/

kommunikation

Styregruppen for Hornbæk Idræt & KulturCenter · Skytten 38 · 8920 Randers NV · www.hikc.nu

Følg os på facebook: fb.me/HIKC.dk


