
GENERELL SPONSOR-INFO VAULEN A-LAG 2015 

 

Sponsoravtaler på de forskjellige draktlokasjoner vedlagt. 

Priser 2015: 

Drakt mage (hovedsponsor) 35.000,- 

Drakt rygg, under tall 15.000,- 

Drakt rygg, over tall 15.000,- 

Drakt, front, begge skuldre 20.000,- 

Drakt, shorts, bakside 10.000,- 

Drakt, shorts, front 15.000,- 

Drakt, høyre arm 10.000,- 

Drakt, venstre arm 10.000,- 

Drakt, sokker 10.000,- 

Treningsutstyr/klær til A-lag, trenere og 

støtteapparat 30.000,- 

 

I tillegg til den kjøpte lokasjon, vil alle sponsorer, bli 

merket på trenerens tøy. 

Mot et tillegg på 8000,- kan sponsor få kjøpt reklameplass på Vaulen Beach Arena, 1x1 

meter. 2x1meter kr 15000,- 

Alle draktsponsorer, vil bli annonsert av speaker, før, under og etter kamp. 

Alle priser er eks mva, og betales inn 30 dager etter signert avtale. 

Muligheter for individuell tilpasning på den enkelte lokasjon. 

Sponsor skaffer til veie logomerker til formålet. 

 

Med sportslig hilsen 

Vaulen A-lag 

 

Svein Øksnevad 

Administrator 2015 



 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , front, (mage).  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 35 000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , begge skuldre front.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 20.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , sokker.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 10.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , venstre arm.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 10.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sitt treningstøy og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets treningsutstyr (etter avtale).  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 30 000,- eks. mva.  
Betales inn på konto: 3201.67.14630 
Bes betalt inn innen 01022015 
 
VARIGHET 
Avtalen gjelder for sesongen 2015. 
Evt. Fornyelse diskuteres i god tid før oppstart 2016 

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
  Stavanger, ……………… ……. 2015 
 
For …………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad 
      Administrator A-lag 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , høyre arm.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 10.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , rygg, over tall.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 15.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , rygg, under tall.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 15.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , shorts bakside.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 10.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/


 

  Side 1 av 1 

SPONSORKONTRAKT  
MELLOM 

 
Vaulen IL og  (Sponsor) 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Vaulen IL og Sponsor ønsker å inngå et samarbeid hvor Sponsor gjennom økonomisk støtte får 
profilert sitt firmanavn på Vaulen IL sin A-lagsdrakt og får presentert sin bedrift med logo på Vaulen 
Beachboys sin hjemmeside www.vaulen.com.    
 
På denne bakgrunn inngås denne sponsorkontrakt mellom partene gjeldende for sesongen 2015. 

2 PROFILERING AV SPONSOR 

 Sponsor får Logoprofilering på A-lagets drakt , shorts front.  
 

 Sponsor får Logoprofilering på klubbens hjemmeside www.vaulen.com med link til sponsor 
sin egen hjemmeside. 

 

3 VAULEN IL SINE FORPLIKTELSER 

Vaulen forplikter seg til å markedsføre Sponsor, Sponsors logo og tjenester på beste måte i 
avtaleperioden innenfor rammen av avtalt sponsorytelser. 

4 SPONSORS BIDRAG 

Sponsor skal betale et engangsvederlag til Vaulen IL på NOK 15.000,- eks. mva.  
Beløpet bes innbetalt til konto: 3201.67.14630, 30 dager, etter at avtalen er signert. 

5 VARIGHET 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter, og utløper uten oppsigelse etter sesongavslutning 
1.desember 2015. Avtalen er uoppsigelig i avtaleperioden.  
I god tid før avtalens utløp skal partene innlede drøftelser om en videreføring av samarbeidet 
gjennom en ny sponsoravtale.   

 
* * * 

Denne avtale er utferdiget i - 2 - to eksemplarer, ett til hver av partene.   
 

Stavanger, ……………………..2015 
 

For … ………………………………    For Vaulen IL 
 
 
______________________________  ______________________________ 
      Svein Øksnevad – Administrator 
      Vaulen IL-Alag, 2015  

http://www.vaulen.com/
http://www.vaulen.com/
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