
SPONSORAVTALE
Sponsorkontrakt Gruva ved Melhus Fotball avtale mellom:
(Heretter kalt Sponsor) og Melhus Fotball, Postboks 169 7223 MELHUS (Heretter kalt MF)

1. FORMÅL
Formålet er å regulere forholdet mellom Sponsor og MF. Sponsor vil med avtalen være sikret profilering av sitt varemerke, 
profil eller logo i Gruva og inngå i MF sitt Sponsor team. 

2. AVTALEPERIODE
Avtalens varighet er 3 år og gjelder fra signeringsdato og ut tredje avtaleår. Etter dette løper avtalen videre hvert år til den sies opp. 

3. AVTALENS INNHOLD

Pakke A
4 arenaskilt på nedre og øvre gress, 11-kunstgress + 5/7 bane. Egen unge på visjonsplass. 
Markedsmateriell for Instagram/Facebook. Fast reklame på MF`s nettsider. Cup/eventer. 
Mulighet for Melhuscup avtale. Eksklusivitet, MF kan ikke inngå avtaler med pakke A eller B med 
konkurrerende virksomhet til Sponsor uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra Sponsor. 
Produksjonskostnad pr. skilt (2x2 m) 2150,- eks. mav. Design / oppsett av skilt inkludert Kr 0,-.  

       ☐ Kr 15 000,- pr. år. eks. mva. i 3 år. 

Pakke B
2 arenaskilt. Markedsmateriell for Instagram/Facebook. Cup/eventer. 
Produksjonskostnad pr. skilt (2x2 m) 2150,- eks. mav. Design / oppsett av skilt inkludert Kr 0,-.  
Mulighet for Melhuscup avtale.

       ☐ Kr 8 500,- pr. år. eks. mva. i 3 år.

Pakke C
1 arenaskilt. Markedsmateriell for Instagram/Facebook. Cup/eventer. 
Produksjonskostnad pr. skilt (2x2 m) 2150,- eks. mav. Design / oppsett av skilt inkludert Kr 0,-.  

       ☐ Kr 5 000,- pr. år. eks. mva. i 3 år. 

Med Pakke A eller B er det mulighet for tilleggs sponsoravtale under Melhus Cup i Gruva. 
Dette innebærer sponsors logo på plakater, DM er og markedsmateriell til Melhus Cup. 
Det er plass til 9 sponsorer og hver sponsor vil da få sin ”egen” bane oppkalt etter sitt firma 
under cupen som markeres med målseil på hvert mål og i program og opplysning over 
høytaleranlegget. Ingen produksjonskostnader. 

       ☐ Kr 6 000,- pr. år. eks. mva. i 3 år. 

      ☐ Kr _________,- pr. år. eks. mva. i 3 år. Baneside / sted - pr. år - forhandles etter avtale.  

Avtale om plassering: _________ _________ _________ _________ __________
Pr. skilt (2x2 m) 2150,- eks. mav. Design / oppsett av skilt inkludert Kr 0,-.  

#ÆESTOLT ambassadør / sponsor / partner  

Selskap: 

Adresse: 

Telefon:                                  Mail:  

Organisasjonsnummer: 

A    PAKKE
1 PROFILSKILT:
#ÆESTOLT BANEN

3 LOGOSKILT PÅ:
NEDRE GRESS
ØVRE GRESS
SJUER’N
FEMER’N

B    PAKKE
2 LOGOSKILT:
NEDRE GRESS
ØVRE GRESS
SJUER’N
FEMER’N

C    PAKKE
1 LOGOSKILT:
NEDRE GRESS
ØVRE GRESS
SJUER’N
FEMER’N

X    PAKKE
REKKE LOGOSKILT:
NEDRE GRESS
ØVRE GRESS
SJUER’N
FEMER’N
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SPONSORAVTALE       

Denne avtale signeres i 2 eksemplarer, ett til Sponsor og ett til MF.

4. AVTALEBELØP
Sponsor forplikter seg til å betale et årlig beløp på kroner                                                                                     Eks. Mva. 

Første betaling forfaller 14 dager etter signering av avtalen. MF sender faktura på det avtalte beløpet. I de følgende årene forfaller 
avtalebeløpet til betaling den 15. januar. 

5. MF`s FORPLIKTELSER
MF sørger for montering og vedlikehold av reklameskiltene i avtaleperioden. 
MF vil i perioden også tilby Sponsor muligheter for å markere seg ovenfor våre medlemmer og gjester på arrangement/kamper 
avtalt på forhånd. På et egnet område i Gruva ha mulighet for utstilling, presentasjon og lignende etter avtale. Skal avtales 
minimum 1 måned i forkant. En slik markering er ikke mulig under Melhus Cup. MF overfører snarest markedsmateriell for 
Instagram/Facebook, senest 2 uker etter avtaleinngåelse. MF knytter kontakt mellom Sponsor for overføring av materiell, 
godkjenning av skilt og lignende. MF vil informere Sponsor om Cup/foredragshelg i Bankhallen minimum 2 mnd. før arrangementet. 

6. MF`s RETT TIL Å AVSLUTTE AVTALEFORHOLDET
MF har i avtaleperioden rett til, med en måneds varsel, å kjøpe seg fri fra avtalen dersom MF anser at avtalen kan bli til skade 
for MF i forhold til andre avtaleforhold. Sponsor har ikke krav på kompensasjon for slikt frikjøp. 

7. OPPSIGELSE
Sponsor kan si opp avtalen med seks (6) måneders skriftelig varsel. MF kan si opp avtalen med en (1) måneds skriftlig varsel 
jf.6 ovenfor. Ved oppsigelse etter denne bestemmelse kan Sponsor ikke fremme krav mot MF. 

8. MISLIGHOLD
a. Mislighold fra MF`s side
Ved mislighold skal Sponsor gjøre MF skriftlig oppmerksom på forholdet, og gi MF rimelig tid til retting. Hvis mislighold ikke blir 
rettet, eller gjentaes kan Sponsor kreve en forholdsmessig reduksjon av avtalebeløpet for å kompensere for misligholdet. 

b. Mislighold fra Sponsors side
Som mislighold fra Sponsors side regnes at de avtalte beløp ikke blir innbetalt i henhold til avtalen, eller andre forpliktelser 
i henhold til avtalen ikke blir oppfylt som avtalt. Har Sponsor misligholdt avtalen skal MF underrette Sponsor og gi Sponsor 
rimelig tid til retting. Ved forsinket betaling skal det svares rente etter morarentelovens bestemmelser. Betalingsmislighold 
ut over 14 dager etter skriftlig varsel er mottatt gir grunnlag for MF til å heve avtalen. Manglende betaling er alltid vesentlig 
mislighold. Ved annet mislighold fra Sponsors side, som ikke kan rettes, er MF berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig 
virkning. Ved heving av avtalen på grunn av vesentlig mislighold fra Sponsors side, kan MF likevel kreve full betaling. 

9. TVISTER
Denne avtale følger norsk rett. Ved tvist mellom partene kan tvisten bringes inn for norske domstoler. 

10. KONTAKTPERSONER
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Selskap: 

Navn:                                                                      Rolle: 

Selskap:                                 Lag: 

Navn:                                                                      Rolle: 

SPONSOR

MF Melhus Fotball

Sted/Dato; Sted/Dato; 

Sponsor   Signaturberettiget      Melhus Fotball    Marked Melhus Fotball
       

Sign.: Sign.:


