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DR Sporten i Hørsholmhallen

I Hørsholm 79ers arbejdes efter ”den røde tråd” – et 
værktøj som sikrer kvalitet, ordentlighed og plads til 
alle – uanset om man vil spille basketball på eliteplan, 
på hyggeplan eller hvis man ønsker at blive dommer 
eller træner.

Der arbejdes med social bevidsthed fra de mindste 
årgange og op til vores liga spillere. I kraft af at 
basketball er holdsport med kun fem spillere på 
banen og 7 spillere på udskiftningsbænken, er det 
vigtigt, at man fungerer sammen som hold og at alle 
løftes, da enhver spiller er vigtig i det intense spil. 

Det at være holdspiller i så hurtig en sport som 
basketball, skal indøves fra første færd, med øvelser 
og forståelse for hvordan man fungerer som hold. 
Det er sådanne evner, man bruger i alle former for 
samarbejde, nemlig forståelsen for at alle når i mål 
sammen,  fordi evnen til at samarbejde er vigtigt i 
projektarbejdet i skolen, på arbejdspladsen og i alle 
situationer gennem hele livet. 
Hørsholm 79ers er en klub, som giver til 
lokalsamfundet, og skaber hele medborgere. For 
den dedikerede og dygtige basketballspiller har 
Hørsholm 79ers sammen med Rungsted Gymnasium 
skabt de perfekte rammer. 

Team Danmark-ordningen er etableret, for at 
give unge eliteidrætsudøvere mulighed for at 
kombinere idræt på et højt og tidskrævende niveau 
med en ungdomsuddannelse og samtidig få mest 
muligt ud af begge dele. Hvert år vælger typisk 
1-2 Hørsholmspillere vejen videre til USA for at 
kombinere sporten og den videregående uddannelse 
på universitet.

I Hørsholm 79ers har vi både en træner- og en 
dommerskole, hvor 
teenagere i en tidlig alder vælger at gå denne vej, 
og her får de deres første lederuddannelse ganske 
tidligt – de bliver bevidst om hvad det vil sige at 
sætte sig mål, tage ansvar samtidig med at de skal 
huske at være børn og have det sjovt.

HØRSHOLM 79ERS ER SOCIALT ANSVAR

Alle disse ting udspringer af vores ligahold, der som 
rollemodeller deltager som trænere og inspiratorer 
i klubben. De er med til at bygge vores unge 
mennesker op gennem indsigt og læring, noget der 
vil forsvinde hvis Ligaholdene ikke fremover har en 
fremtid i Hørsholm 79ers.

Mange af vores ligaspillere danske som udenlandske, 
er trænere for vores ungdomshold, de er kapaciteter 
i dels den tekniske basket kunnen, men endnu mere 
i dannelsen af hele unge mennesker, med den rigtige 
holdning og attitude, nemlig at sammenhold gør os 
stærke, en holdspiller der ofre sig for sine venner, 
kolleger, ansatte – en der går forrest gennem hele 
livet, og som ved at det er holdet omkring en, der gør 
en stærk.

Hørsholm 79ers er sit sociale ansvar bevidst, og 
man har gennem de sidste to år, fået bygget en 
julegavedonation op, hvor klubbens børn har doneret 
mere end 150 julegaver, bestående af legeting og 
tøj til kommunens økonomisk trængte familier og 
flygtningefamilier. Hørsholm 79ers har flere gange 
inviteret børn fra områdets flygtninge- og asylcentre 
med til udvalgte træninger, ligesom de inviteres med 
som tilskuere til alle Ligakampe gratis – Hørsholm 
79ers er en klub, der vil gøre en forskel for unge i 
lokalområdet.



Sport former mennesker, og giver dem muligheder 
for resten af livet. Et sponsorat er den økonomiske 
nerve, som er med til at forme børn og unge til at 
udvikle den rette indstilling til livet, som en givende 
person der forstå at sammenhold sikre alles 
muligheder for succes.

Et sponsorat til vores ligahold, er det direkte link 
til en investering i unge menneskers fremtid, en 
fremtid hvor man har nogen at se op til, en fremtid 
som skabes gennem de rigtige valg, lære at træne 
hårdt og være målrettet, og vide at vi skal være der 
for hinanden.

Et sponsorat i Hørsholm 79ers kan være alt fra et 
reklameskilt i hallen, over et navnesponsorat for 
hallen, til et medlemsskab af 79ers hvervsklubben 
der indebærer middag før ligakampene, foredrag og 
masser af netværk. 

Sponsorater findes i alle prislag og starter ved 
kr. 3.000 ekskl. moms, så enhver virksomhed 
har mulighed for at yde et bidrag til ligaholdene 
og deres arbejde med at skabe en socialbevist 
generation af fremtidige unge mennesker, kolleger 
og medarbejdere.

EN INVESTERING I FREMTIDEN - MED MENING
Vi har op  til 1.300 tilskuere i Hørsholmhallen. Dette 
er i flere tilfælde flere tilskuere end til mange 1. 
divisions fodboldkampe, og sågar flere end enkelte 
Superligakampe.

Livestreaming af Ligakampe både nationalt som 
internationalt i den kommende sæson og mulighed 
for eksponering på TV2 Sport i forbindelse med 
pokalfinaler.

Markant eksponering på Facebook, lokalaviser og 
øvrige on-line medier.

Klubbens ligahold er vores store rollemodeller og 
samlingspunkt for hele klubben – de viser vejen for 
ungdommen. 

Det er både i forbindelse med afvikling af ligakampe 
men også i dagligdagen, hvor mange indgår i 
trænerteam, hvor de er tilknyttet ungdomsholdene. 

Hørsholm 79ers. trænere for damerne og herrerne er 
med til at sikre den røde tråd - både hos piger og 
drenge – og hele vejen op til ligaholdene.

 

Jeg hedder Camille, er 12 år. Jeg elsker at spille 
basketball. 

Min mor var min første træner – det var bare for sjov. 
I dag er mine trænere Louise Bach og Anne Borges. 
De er nogle af de sejeste, jeg kender. De har selv 
spillet meget basket. Louise har været i USA, det 
kunne jeg måske også tænke mig en dag. 
Jeg har mange veninder, mine allerbedste finder jeg 
på mit basketballhold. Jeg tror, at det er fordi vi laver 
mange sjove ting sammen. 

Vi træner en del, men vi hygger os også – der bliver 
arrangeret rigtig mange sjove ting for os i Hørsholm 
79ers. Når jeg fx sælger lodsedler, møder jeg en 
masse nye sjove og søde mennesker, der rigtig gerne 
vil tale med mig. 

Når jeg ser ligakampe lærer jeg også – hvordan man 
skal opføre sig. At det er vigtigt at træne. At vi bliver 
bedre som ét hold når vi spiller sammen.

Når jeg en dag skal have et arbejde, er jeg sikker på, 
at jeg har lært rigtig mange ting, jeg kan bruge fra 
Basket. 

CAMILLE FORTÆLLER
Der går heldigvis mange år, der er stadig plads til jeg 
kan lære en masse … selvom det ikke er meget.

Jeg synes, alle der kan, skal støtte Hørsholm 79ers – 
de støtter jo mig og mine veninder og vores fremtid.



79ERS
EN PARTNER MED AMBITIONER

DE FEDESTE EVENTS I NORDSJÆLLAND FOR SPONSORER OG PUBLIKUM 

EN TOP 5 OPLEVELSE I LIVET

EN FYLDT HAL HVER GANG - 1.300 TILSKUERE

UDVIKLE VORES DOMMER- OG TRÆNERSKOLE TIL FASTHOLDELSE AF DE UNGE MENNESKER

BRUGE EGNE SPILLERE PÅ LIGAHOLDENE

PENGE SKAL TJENES FØR DE KAN BRUGES

FØRENDE TALENUDVIKLING I DANMARK, SOM SIKRE EN PLADS I TOPPEN

VIDERUDVIKLE ERHVERS- OG PARTNERKLUB SOM ET ATTRAKTIVT HOSPITALITYPRODUKT

SUPPORTE SPILLERE MED UDDANNELSE OG BASKET I UDLANDET 

Sport handler om følelser. Om sejre, nederlag og alt 
det, der kommer ind imellem. 

Men sejre og nederlag afspejles i vores ambitioner, 
og de mål vi sætter os, for vore sponsorer.

Gennem et stort korps af frivillige 
skabes rammerne for Hørsholm 
79ers basketball, og afviklingen 
af Liga kampene, som samler 
klubben på tværs af årgange og 
ambitioner. 



RESULTATER DER TALER FOR SIG SELV

DAMERNE HAR VUNDET 
DM-GULD NI GANGE, SENEST 

I 2018

DAMERNE HAR VUNDET 
POKALFINALEN FEM GANGE, 

SENEST I 2018

HERRERNE HAR VUNDET 
DM GULD 
TO GANGE

VI HAR SENDT MERE END 
30 SPILLERE PÅ COLLEGE 

I USA – PT. ER DER 5 
SPILLERE I USA

UD AF 12 SPILLERE I 
NUVÆRENDE HERRE- 

LANDSHOLDSTRUP ER FEM 
VOKSET OP I HØRSHOLM 

79ERS, MENS TO ANDRE HAR 
SPILLERT I HØRSHOLM

AFHOLDER HVERT ÅR 
DANMARKS SUVERÆNT 

STØRSTE BASKETBALLCAMP 
FOR UNGE MENNESKER 

FRA HELE LANDET. HER ER 
MANGE AF TRÆNERNE VORES 

LIGASPILLERE



DR Sporten i Hørsholmhallen

Hørsholm 79ers partnere er blevet eksponeret via 
Hørsholm 79ers i 2018-19 gennem følgende kanaler: 

EKSPONERING 2018-19
• TV
• Skrevne medier
• Onlinemedier
• Sociale medier
• Tilskuere til kampe
• Direkte mailings til klubmedlemmer

Overordnet set er eksponeringen af logo sket gennem 
billeder og video. Billeder er eksponeret gennem alle 
kanaler, mens video primært er set gennem TV og 
sociale medier. 

Desuden har mange sponsorer valgt at være en del 
af Hørsholm 79ers partnerkatalog, der er udsendt 
til samtlige klubbens medlemmer, inkl. forældre (i alt 
ca. 1000 emails), er tilgængeligt på 79ers.dk, samt er 
udsendt på Facebook.



Overordnet har TV2 Sport, TV2 og DR TV traditionelt 
stået for meget af klubbens eksponering i de 
landsdækkende massemedier. Denne trafik er stilnet 
af, idet streaming er blevet den primære kilde til visning 
af basketballkampe.

Basketligaen er gået bag en betalingsvæg, mens 
Dameligaen og dermed Hørsholm 79ers fra 2018-19 

TV- OG STREAMINGEKSPONERING
begyndte at sende alle kampe i Dameligaen live og 
gratis på sidecourt.live. Dermed eksponeres klubbens 
partnere ugentligt i hele Danmark.

Hørsholm 79ers var på TV2 Sports livesendinger fire 
gange med herrerne i 2017-18, samt en gang med 
damerne i forbindelse med pokalfinalen. Heraf var tre 
var fra hjemmebanen. 

Stillbilleder fra TV2’s livesendinger

I forbindelse med kampene blev der også vist klip i 
TV2 hovedkanalens 22-nyheder, inklusiv damernes 
pokalfinale. TV2 lavede i 2017-18 månedlige videoer 
med highlights, eksponeret via stationens webmedier, 
sociale medier (TV 2 Basketball med 30.000 følgere) 
og på TV, hvor Hørsholm 79ers var rigt repræsenteret. 
Også i diverse optakts-videoer til kampe ,med 3.000-
9.000 visninger, var GHP eksponeret.

Til damernes finaler sendte DR Sporten Nyheder 
desuden fra Hørsholmhallen, med afslutningen på 
kampene og interviews med anføreren. 



Hørsholm 79ers Ligabasket på Facebook
Klubbens eliteholds Facebookside havde i 2017-19 over 
1.200.000 visninger, og alle er enten med billede eller 
video, da det er det eneste, der produceres. 

For at udnytte den amerikanske gigants algoritmer, 
satses der på meget video, primært med interviews, 
og klubbens egenproduktioner er vist 339.000 gange 
mellem 6. marts 2017 og 6. marts 2019 på det sociale 
medie.

SOCIALE MEDIER

Hørsholm 70ers på Instagram
@79ersBasket på Instagram er en kanal, hvor vi rammer 
de lidt yngre fans. Her er det billeder og videoer, der 
dominerer for de næsten 900 følgere. 

Der er flere onlinemedier, der følger basketball, men 
det største er Fullcourt.dk, der havde 88 nyheder om 
Hørsholm 79ers i 2017-19, inklusiv kampreferater med 
billeder, interviews mv. 

ONLINEMEDIER

De skrevne medier i Hørsholm og Nordsjælland følger 
klubben tæt, både i papiravis og på online medier. 

Frederiksborg Amts Avis
Den regionale avis følger klubben tæt og har mellem 
maj 2017 og marts 2019 produceret 47 artikler om de 
to elitehold, hvoraf mange er med galleri.

Ugebladet Hørsholm
Den lokale avis Ugebladet har i 2017-19 publiceret over 
150 artikler med Hørsholm 79ers, hvoraf en stor del 
indeholder billeder. 

SKREVNE MEDIER



Hørsholm 79ers kampe blev i alt set af over 8.000 
mennesker live i Dameligaen og pokalturneringens 
haller i 2018/19.

TILSKUERE I HALLERNE

Fans i Hørsholmhallen kan se partnerne på storskærm, 
rullebander, rollups i lobbyen, samt faste skilte på 

MARKEDSFØRING TIL FANS
væggen i hallen (sidstnævnte ses af alle hallens 
brugere). 

Hørsholm 79ers hold i Dameligaen er med over 300 
hjemmebanetilskuere i snit det sjette mest sete 
basketballhold i Danmark, inklusiv alle holdene i 
Basketligaen for herrer. 

Arrangement med Hørsholm Kommune

Rullebander & Vægreklamer

Individuelle sponsor-rollups
 i forhallen

Partnerne fremvises på storskærmen

Direkte salg Hørsholmhallens lobby



Partnerloungen er åben inden kampene, medmindre 
den er optaget af et hospitality-arrangement, samt 
altid i pausen af, samt efter alle kampe. I loungen 
foregår uformel networking. 

B2B MARKEDSFØRING: PARTNERLOUNGE
Dalgaard Supermarked, Royal Unibrew og Binderiet.dk 
er partnere i 79ers Partnerlounge. Hørsholm 79ers Hospitality-klub er den nye succes på 

sponsorområdet, hvor partnerne får et godt måltid 
mad, kombineret med underholdning eller et foredrag. 

Hospitalityarrangementer har den fordel, at man som 
partner dels får mulighed for uformel networking over 
en times tid med de andre partnere og dels får sig en 
oplevelse eller ny viden med sig hjem. 

Vi er startet blødt op, med lanceringen af Bronzeklubben 
til 8.000 kr, der indeholdet tre spændende 
arrangementer i grundspillet, samt et arrangement 

HOSPITALITY I BRONZE-KLUBBEN
i hver runde af slutspillet, samt et afsluttende 
arrangement, hvor Dameligaholdet er med. Herudover 
er der adgang til partnerloungen til alle kampe.

Den forgangne sæson har budt på både standup 
med Dan Andersen, et foredrag om brugen af sociale 
medier for virksomheder, hvordan man udnytter 
sportssponsorater samt hyggejazz. 

Dalgaard Supermarked, Royal Unibrew og Binderiet.dk 
er partnere i 79ers Partnerlounge. 



Tilbud til medlemmer
I 2018-19 lancerede Hørsholm 79ers det nye 
partnerprogram, med henblik på at knytte vore partnere 
tættere på klubben og især på klubbens medlemmer. 

Alle partnere blev tilbudt at komme i partnerkataloget, 
som herefter blev udsendt til samtlige klubbens 
medlemmer, samt promoveret på klubbens øvrige 
medier som web, Facebook, LinkedIn og Instagram. 

MARKEDSFØRINGSTILTAG FOR MEDLEMMER

Partnerkataloget promoveres stadig aktivt på forsiden 
af klubbens hjemmeside 79ers.dk

Enkelte partnere benyttede sig også af tilbud om at 
få besøg at panteren Charlie, klubbens nye maskot, 
samt at få bannerreklamer på klubbens interne 
kommunikationsplatform Holdsport.

Partnerkatalog
Hørsholm 79ers’ seneste tiltag er et partnerkatalog, der 
udsendes til partnere, og samtlige medlemmer, inklusiv 

forældre, i klubben. Det er herudover tilgængeligt på 
web samt promoveres på Facebook. 

Bannerreklame
Som et eksperiment tilbød 79ers lige inden jul et par 
udvalgte partnere mulighed for at have bannerreklamer 
på Holdsport, som klubbens over 1000 medlemmer og 
forældre bruger til kommunikation. 

Fordelt på to bannerreklamer og et mobilbanner er 
reklamerne set over 15.000 gange på fire måneder.

Partnerne kan skifte annonce, når det passer dem selv.



Også Danmarks Basketball Forbund anvender 
Hørsholm 79ers og billeder af klubbens spillere til 
at illustrere udviklingen i damebasket generelt og 
events specifikt. 

Til højre ses plakaten til pokalfinalerne 2018-19, 
hvor Hørsholm 79ers og hovedsponsorerne, inklusiv 

EKSPONERING SOM FØRENDE KLUB I DANMARK
Gildhøj Privathospital, Kyocera og Bækgården,  var på, 
i størrelse A1. Den blev sendt ud de fleste klubber i 
landet og hængt op til eventet i Forum Horsens.

Nedenforses eksempler på at Danmarks Basketball 
Forbund anvender billeder fra Hørsholmhallen til at 
illustrere artikler.

POKALFINALER 2018

LØR 2. FEB 16:30 | BASKET.DK/BILLET
FORUM HORSENS



Pokalfinaler 2018 i Forum Horsens



DM-Finaler i Hørsholmhallen

DM-finale 2018 i Hørsholmhallen


