
Rødekro Aabenraa Modelbane 

Klub 

 

 

 

 

Sponsorkontrakt 
 

Denne sponsoraftale indgås mellem: 

 

 

CVR:……………………………  og    2532 5076 

 

Navn:…………………………………………………………… RAMK 

 

Adresse:..……………………………………………………….  Birkeparken 120 

 

Postnr-By:……………………………..……………………….  6230 Rødekro 

 

Tlf. ……………………………………………………………..  www.RAMK.dk 

 

Email:………………………………………………………….  RAMK@RAMK.dk 

 

 

Aftalen træder i kraft den .................... og udløber den ....................... 

 
Dine forpligtigelser: 

• Du binder dig for minimum 3 år 

• Du betaler kr. 1.500,- (Beløbet dækker de første 3 år i sponsoratets periode). 

• Sponsoratet forsætter automatik efter de første 3 år, for kr. 500,- pr. løbende år. 

• Sponsoratet kan opsiges med et varsel på minimum 6 uger før udløbs dato. 

• Du kan til vælge en reklame togvogn med dit logo til en engangsudgift på kr. 300,- for en 

model i H0 eller N, begge for Kr. 500,-. 

• Deres logo leveres i brug bart format til vores webmaster på web@ramk.dk - Vi kan dog 

være behjælpelig med fremstillingen af logo eller tekst til reklamevognen. 

 

RAMK udsender faktura i henhold til denne aftalte. 

 

mailto:web@ramk.dk


RAMK er i aftaleperioden forpligtet til at yde følgende: 

 

• Dit logo, med direkte link til din hjemmeside, på vor hjemmeside (linket tilsendes vores 

webmaster på web@ramk.dk) 

• Dit logo på vores populære facebook side 

• Dit logo på en sponsortavle der hænger i klubbens lokaler og her på vores hjemmeside 

• Din evt. tilvalgte sponsorvogn fremvises og kører på klubbens hovedbane på køreaftener og 

ved åbent hus arrangementer 

• Din evt. tilvalgte sponsorvogn er med os til messer og udstillinger hvor den fremvises på vor 

medbragte udstillingsbane 

 

 

 

• Sponsor vælger følgende: · · 

 

• Sponsor tilvælger en reklametogvogn med logo til kr. 300,- pr. stk eller kr. 500,- for begge. 

 

HO = ja…… nej…… (sæt x)  N = ja…… nej…… (sæt x) 

 

• Ønsker sponsor at kunne blive kontaktet med tilbud om medsponsorat på eks. 

klubtrøjer/jakker med firmalogo, reklameplakater, bannere og foldere hvor sponsorer 

nævnes, engangsservice og kopper med sponsorlogo (til brug i klub og til hobbymesser), 

inventar til klub og udstilling, værktøj osv. 

 

ja…… nej…… (sæt x) 

 

 

Underskrift på vegne af 

 

Sponsor 

 

 

 

 

For Rødekro Aabenraa Modelbane Klub   

 

 

 

 

 

dato……………………   

mailto:web@ramk.dk

