
BLIV EN DEL AF  
DANMARKS NYE 

SEJLSPORTSPROJEKT



Som sponsor eller del-sponsor i det nye J/70 projekt får du en unik mulighed for  
at få dit navn på de lynhurtige sejlbåde.

Dette er ikke bare et reklamesponsorat, der kan trækkes fra. Du får mulighed for at 
bruge bådene aktivt i din egen markedsføring og kommer til at ligge forrest i  
kapsejladsfeltet uge efter uge.

Det er også en unik mulighed for din virksomhed for at give kunder eller medarbejdere  
en anderledes og aktiv oplevelse på vandet med dygtige instruktører, der sørger for 
at oplevelsen bliver optimal for alle uanset sejlerfaringsniveau. 

Klubbens nye J/70 både vil blive brugt på vandet næsten hver dag af vores mange 
afdelinger. De vil blive en del af vores sejlerskole og klubbådsafdeling, der i samarbejde 
med Simac og Oure har 2500 kursister årligt, så synligheden vil blive væsentlig – 
også til arrangementer udenfor Svendborgsund.

FÅ VIND I SEJLENE MED DANMARKS 
NYE AMBITIØSE SEJLSPORTSPROJEKT

J/70





Som Helsponsor ”ejer” du hele båden og kan udsmykke 
den præcis som du vil. 

Du får flag i masten med logo, når båden ligger i havn 
samt på landevejstrailer. Du får annonce på klubbens 
hjemmeside og kan bruge båden og sponsoratet i din 
egen markedsføring. 

Samtidig får du mulighed for at bruge båden aktivt til 2 
årlige firma- eller kundearrangementer for 20 personer i 
2 både med instruktører og følgebåd. 

Sponsorat: Hel båd
Pris: 375.000,- 
Løbetid: 5 år 

Prisen er excl. udgift til Dekoration af båd

TAG EJERSKAB PÅ EN HEL BÅD 
SOM HELSPONSOR

Helsponsor



Sponsorat: Helsponsor

1.  2 årlige arrangementer i  
2 både – incl. instruktører og 
følgebåd, op til 20 personer 
i 3 år

1. Bådens navn 

2.  Reklame i storsejl og 
genakker, genakker farve 
efter eget valg.

3. Reklame på begge skrogsider

4. Reklame på bompresenning

5. Reklame på landevejstrailer 

6.  Flag i masten med logo når 
båden ligger i havn

7.   Annonce på klubbens  
hjemmeside

8.   Firma aftale om brug af 
båden incl. klubbens fac-
iliteter i samarbejde med 
klubbens J70 udvalg i 3 år



Som Hovedsponsor får du logo på båden, i storsejl og 
genakker. Du får flag i masten med logo, når båden ligger i 
havn samt på landevejstrailer. 

Du får annonce på klubbens hjemmeside og kan 
bruge båden og sponsoratet i din egen markedsføring. 

Samtidig får du mulighed for at bruge båden aktivt til 2 årlige 
firma- eller kundearrangementer for 20 personer i 2 både med 
instruktører og følgebåd.  

Sponsorat: Hovedsponsor 
Pris: 150.000,-  
Løbetid: 2 år 

Prisen er excl. udgift til Dekoration af båd

FÅ SYNLIGHED PÅ VANDET  
SOM HOVEDSPONSOR

Hovedsponsor



Sponsorat: Hovedsponsor

1.   2 årlige arrangementer incl. 
instruktører og følgebåd, op til 
20 personer i 2 år

2. Bådens navn

3. Sponsor i gennaker

4.  Sponsor på 50% af fribord, 
forreste del begge sider

5.  Flag i masten med logo når 
båden ligger i havn. 

6. Logo på landevejstrailer

7.   Brug af båden til  
markedsføring

8.   Annonce på klubbens  
hjemmeside 



Som Aktivsponsor får du logo på båden og i storsejlet. 
Du kan bruge båden og sponsoratet i din egen  
markedsføring og du mulighed for at bruge båden aktivt 
til et årligt firma eller kundearrangement for  
20 personer i 2 både med instruktører og følgebåd. 

Sponsorat: Aktiv sponsor
Pris: 75.000,- 
Løbetid: 2 år 

Prisen er excl. udgift til Dekoration af båd

DEL DIN SEJLERGLÆDE  
SOM AKTIVSPONSOR

Aktivsponsor



Sponsorat: Aktivsponsor

1.   1 årligt arrangement  
incl. instruktører og følgebåd, 
op til 20 personer i 2 år

2.  Sponsor på agterdel af fribord 
begge sider, eller på storsejl 
begge sider

3.   Flag i masten med logo når 
båden ligger i havn

4. Reklame på trailer

5.   Brug af båden til  
markedsføring

6.  Annonce på klubbens  
hjemmeside

 



Som Reklamesponsor får du dit logo på båden 
og viser derved til alle de aktive sejlere, at du 
støtter klubben. Med den opmærksomhed der 
vil være omkring de nye både, vil du få masser 
af synlighed og branding. 

Sponsorat: Reklame sponsor
Pris: 20.000,- 
Løbetid: 2 år 

Prisen er excl. udgift til dekoration af båd

VIS AT DU STØTTER DIN LOKALE  
SEJLKLUB SOM REKLAMESPONSOR

Reklame sponsor



Sponsorat: Reklame sponsor

1.  Sponsor i cockpit eller på 
ruftag begge sider eller 
reklame i storsejl begge sider

2.  Annonce på klubbens  
hjemmeside

 





Thurø Sejlklub ønsker at udvikle og forny  
Klubbådskonceptet ved at anskaffe 4 nye J70 både.

Vi har p.t. fået tildelt midler til anskaffelse af én ny båd, 
der bliver leveret primo 2016. Vi arbejder intenst på  
yderligere sponsorering.

Driften af J70 bådene vil økonomisk hvile i sig selv, ved 
udlejning til stævner, samt firma-event arrangementer.

J70 bådene vil for klubbens medlemmer kunne  
anvendes til kapsejladstræning, undervisning, sejlads i 
vore afdelinger samt kapsejlads i hele Danmark.  
Båden kan trailes.

EN J70 ER PÅ VEJ,  
TRE ER PÅ ØNSKESEDLEN

J70 Projektet





J70 er en lynhurtig sportsbåd. Den sejles af 4 personer.

Båden er kommet til Europa i 2013, og har allerede stor 
udbredelse. Ved det netop afholdte EM var der  
65 deltagere.

Dansk Sejlunion har anbefalet båden som klubkølbåd. 
Unionen har selv indkøbt 7 både, som benyttes til af-
holdelse af sejladserne i den nyoprettede Sejlsportsliga. 
Ligaen er en turnering for klubhold. Thurø deltager. 

Der er Sejlsportsligaer i en række andre Europæiske 
lande, og der afholdes et årligt Internationalt  
Mesterskab for klubhold.  

På trods af at J70 er en ny båd,er den blevet valgt som 
klubbåd internationalt. Det giver et nyt perspektiv i  
sejlsport. Specielt for vore unge, der ofte forlader  
sporten, når de vokser ud af ungdomsbådene.

J/70 ER DANSK SEJLUNIONS 
NYE KLUBBÅD

J/70 båden





Thurø Sejlklub er en af Fyns største sejlklubber, med ca 
600 medlemmer, og vi har netop fejret vores 75 års  
jubilæum. Vi har eget broanlæg ved Gambøt, Thurøbund.

Vi er en af Danmarks meget aktive sejlklubber.

Vores Optimist-og Ungdomsafdeling er i en god  
udvikling, og vi har stadig tilgang af nye unge sejlere.

 Vores nystartede Sejlerskole er en stor succes,  
og Pigesejler Afdelingen er den største i Danmark. 

Vi har 4 Soling Både (tidligere OL klassebåd) og en 806 i 
vores Klubbåd Afdeling. Bådene er på vandet hele ugen, 
og bliver benyttet af samtlige afdelinger i klubben,samt 
til kapsejlads. 

Desuden er vi Fyns Handicapcenter, som netop har fejret 
25 års jubilæum

VI ER BLANDT DANMARKS  
MEST AKTIVE SEJLKLUBBER

Thurø sejlklub





Kontakt

Kontakt: Formand Ib Oldrup 
 formanden@thuroesejlklub.dk  tlf. 42766412

 Torben Strange Pedersen  
 torbenstrange@gmail.com    tlf. 40621085

 Henrik Meyer  
 henrikmeyer@live.dk  tlf. 61248120

 Bjerne Sørensen  
 bsr@ssptech.com  tlf. 41950918

 Henrik Buchwald  
 buchwaldhb@gmail.com  tlf. 20693797

Info: thuroesejlklub.dk

 jboats.com      (alt om J70 både)

 sejlsportsligaen.dk   (alt om sejlsportsligaen)

VIL DU VIDE MERE?




