
Kan du hjelpe Kvik Halden? Les her! 
Hei alle sammen! 

Denne eposten går ut til alle epostadresser jeg sitter på til personer som i dag legger ned en fantastisk 
innsats for klubben vår. 

Her er alt fra trenere, koordinatorer, sosialt ansvarlige, lagledere, oppmenn, baneansvarlige, 
styremedlemmer, kioskansvarlige og mange andre roller jeg ikke komme på i farta. 

Poenget er uansett at alle som mottar denne eposten på en eller annen måte gjør en innsats for å ha 
en så bra klubb som mulig. Noen gjør det for barna sine, noen gjør det for klubben i seg selv og 
mange gjør det for begge deler. 

Kvik Halden er Haldens største idrettslag, og Strupe idrettsanlegg er ifølge kommunen det området i 
Halden hvor det er mest aktivitet i hele byen. Det gir oss et stort og betydningsfullt ansvar for 
samfunnet og lokalmiljøet vårt. 

Klubben vår har mange gode støttespillere i næringslivet. De aller fleste er med fordi de ønsker å bidra 
til den viktige oppgaven Kvik Halden utfører for barn og unge i Halden, samtidig som de profilerer seg i 
et område med stor aktivitet.  

Flere av dere som mottar denne eposten er i tillegg til å være frivillige i klubben, også involvert som 
samarbeidspartner eller sponsor. Noe vi er utrolige glade for! 

MEN! Vi skulle gjerne hatt med flere, og vi er overbevist om at det finnes mange bedrifter i Halden 
som kunne tenkt seg å være med i Kvik Halden. 

Dessverre så har vi ikke kapasitet til å kontakte alle for å høre om det er interessant å være med på en 
eller annen måte, derfor ønsker jeg å prøve en ny tilnærming. 

• Jobber du i en bedrift som kan være en aktuell støttespiller for Kvik Halden?  

• Kjenner du noen som jobber i en bedrift som kan være en mulig støttespiller for Kvik Halden? 

• Vet du om bedrifter du tror kan være aktuell som støttespiller for Kvik Halden? 

Det er veldig mange forskjellige måter å bidra inn i klubben vår, de fleste tenker sponsing og/eller 
profilering i form av reklame på drakter, Halden stadion eller Strupe, men man kan være en 
støttespiller på mange forskjellige andre måter også. 

Kanskje man har produkter som passer godt til utlodding på cuper, eller at man har produkter som kan 
være premier på lykkehjulet på Fredriksten Cup? Kanskje bedriften du kjenner eller jobber i utfører en 
tjeneste som Kvik Halden i dag kjøper, eller selger produkter som Kvik Halden i dag kjøper til 
veiledende priser et annet sted? 

Ønsker man å fokusere støtten mot barne- og ungdomsdelen av Kvik Halden, så kan det muligens 
være interessant å ha det offisielle navnet på 9er-banen vår?  

Eller så har du lyst til å ha logoen din på alle ballene som deles ut på TINE Fotballskole? 

Mulighetene er mange, og meningen med denne eposten er å be dere hjelpe oss med å finne flere 
potensielle støttespillere til klubben vår. 

Innsatsen i dette tilfellet trenger ikke være stor, men kan allikevel ha stor betydning for klubben! 

Jo flere støttespillere vi får med på laget til Kvik Halden, jo bedre tilbud skal vi lage for våre 
medlemmer ☺  

På forhånd takk for all hjelp! 

Med vennlig hilsen 

Joacim Heier 
Daglig leder 
48 13 09 10 
joacim@kvikhalden.no 
www.kvikhalden.no 

 


