
Samarbejdskatalog

Stiftet den 3. maj 1891

5 x Dansk Mester

6 x vinder af Pokalturneringen

Samarbejde med 29 klubber omkring talentarbejde fra hele regionen

Talentudviklings-eksempler : Niels og Ole Bisp, Azer Busuladzic, 
Alexander Scholz, Jeppe Andersen, Patrick Bangaard og Oliver Thychosen



Vejle Boldklub og Danmarks smukkeste træningsanlæg

Hvem er Vejle Boldklub?

Vi har stolte traditioner helt tilbage til 1891.

Vi har i 2016 ca. 750 medlemmer heraf 
550 i ungdomsafdelingen.
55 hold er tilmeldt i JBU/DBU/DGI

Vi har et helt nyt fodboldanlæg, som 
dagligt besøges af mange spillere og 
forældre.

I løbet af ugen spilles der i VB Parken 
mange kampe mod udenbys hold.

Arbejdet med udvikling af unge menne-
sker har den højeste prioritet i klubben.

Kontaktoplysninger:
VeJle BOlDKlUB
Hellumvej 9
7100 Vejle
Tlf. 7582 2091
reklame@vejleboldklub.dk

Vil du være med 
til at støtte denne vision, 

så få din reklame på vores 
opvisningsbaner i VB Park-
en eller på en trøje, buks 

eller træningsdragt.

Med din støtte
kan vi tilbyde vore spillere 
og trænere endnu bedre 
forhold, som skal til for at 

udvikle de bedste talenter.

Sæt består af T-shirt, buks og strømper - Prisen er ekskl. print.

                   Pris 1-årig aftale        Pris 2-årig aftale        Pris 3-årig aftale

Herresenior (15 sæt)    30.000 kr.  50.000 kr.  60.000 kr.

Talenthold U21 (15 sæt)   20.000 kr.  30.000 kr.  35.000 kr.

U13 - U19 (30 sæt pr. årgang)   15.000 kr.  25.000 kr.  30.000 kr.

3-, 5- og 8-mandsdhold - sætpris              400 kr.        600 kr.                       800 kr.

3F libgaholdet (15) sæt)   50.000 kr.  80.000 kr.              100.000 kr.

Dame Senior  - øvrige (15 sæt)   15.000 kr.  25.000 kr.  30.000 kr.

U13 - U17 (15 sæt pr. årgang)        8.000 kr.  10.000 kr.     2.000 kr.

Buksesponsor         5.000 kr.     9.000 kr.  13.000 kr.

Træningsdragt:

B Trøje (15 sæt)          6.000 kr.     8.000 kr.  10.000 kr.

B Bukser (15 sæt)          5.000 kr.                   7.000 kr.     9.000 kr.

V Trøje (15 sæt)          8.000 kr.  10.000 kr.  12.000 kr.

V Bukser (15 sæt)         7.000 kr.      9.000 kr.  11.000 kr.

All Weather jakke (15 sæt)    10.000 kr.  12.000 kr.  14.000 kr.

All Weather buks (15 sæt)    11.000 kr.  13.000 kr.  15.000 kr.

Prisliste
Vejle Boldklubs 

vision:
VB skal være den foretrukne 
klub i regionen i forhold til 

talentudvikling af både spillere 
og trænere med henblik på at 

skabe optimale rammer for top-
fodbold i regionen.

Mange mennesker i alle aldre, 
spillere med deres familie, træ-
nere, holdledere og også andre 

tilskuere - til vore kampe.



Prisliste

eksponering på bande
                   Pris 1-årig aftale        Pris 2-årig aftale        Pris 3-årig aftaleBane 1:

6 m bande     5.000 kr.  8.000 kr.  10.000 kr.,

4 m bande     4.000 kr.  6.000 kr.     7.000 kr.

3 m bande     3.000 kr.  5.000 kr.     6.000 kr.

Priser er ekskl. produktion og montering. Dette afregnes direkte med producenten

Kontaktoplysninger:
VeJle BOlDKlUB

Hellumvej 9
7100 Vejle

Tlf. 7582 2091
reklame@vejleboldklub.dk


