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Sport handler ikke kun om sejre,
nederlag, mesterskaber og triumfer
(selv om vi alle også elsker den del af
sporten).
Det handler - især i Hørsholm 79ers
- om at skabe fantastiske oplevelser.
Faktisk er en af vore missioner i
klubben, at vi gerne vil prøve at give
vore medlemmer én af deres fem
bedste oplevelser i livet gennem 79ers.
Det er jo vidt forskelligt, hvad
forskellige mennesker mener er deres
bedste oplevelser, men heldigvis kan vi
levere på mange hylder.
For nogle kan det være en topoplevelse
at se deres lille barn løbe rundt med
bolden til træning med de andre 5-6
årige spillere. For nogle kan det være
de venskaber, man skaber gennem
ungdomsårene. For nogle dén ene
gang på camp’en, hvor man vandt en
kamp med et skud i sidste sekund. For
nogle et dansk mesterskab.
Fælles for alle vore oplevelser er, at
uden financielle midler, ingen klub.

Derfor arbejder vi i 79ers også hårdt
på at lave et seriøst arbejde med vore
kommercielle partnere. Vi arbejder på
de også skal have nogle af deres bedste
oplevelser i regi af klubben.
Gode oplevelser for en kommerciel
partner kan være et spændende
foredrag eller (hvis man er i klubben
med hjertet) måske en pokaltrium
eller et dansk mesterskab. Men det kan
også være noget helt andet; nemlig at
klubben leverer ”return on investment”.
Dette partnerkatalog er en af måderne,
vi er partnere med de kommercielle
partnere. Her kan vore medlemmer
og gæster til kampene læse mere om
vore partnere - og finde en række gode
tilbud.
Vi opfordrer til at læse kataloget
igennem og blive inspireret.

Siden 1991 har Gildhøj
Privathospital ydet professionel
behandling og service med
særligt fokus på ortopædkirurgi.
Gildhøj Privathospital er
især kendt som idrættens
og ballettens hospital, og
har tradition for at behandle
idrætsskader og idrætsfolk der
dyrker sport på højt niveau med
stærkt fokus på tryghed, kvalitet
og gode resultater.
www.ghp.dk

10% RABAT TIL
MEDLEMMER

Josephine Tullin er tilbage
på fuld styrke efter en
knæoperation hos Gildhøj

For Gildhøj Privathospital
er det nærliggende at
samarbejde med Hørsholm
79ers Basketball. En typisk
skade for basketspillere
er fx en korsbåndsskade,
som vi har specialiserede
ortopædkirurger med stor
erfaring indenfor. Gennem
samarbejdets fælles historie
er mange af 79ers elitespillere
og trænere blevet behandlet
på Gildhøj Privathospital, og
vores specialister tager en ære
i at få en stor procentdel af
79ers spillere tilbage på banen
– og endda som oftest tilbage
på eliteniveau. På Gildhøj er
særligt sikkerheden i fokus,

da vi med vores brede vifte af
specialiserede læger kan give
den bedste mulighed for få
den helt rigtige behandling,
der kan hjælpe patienterne
tilbage på basketbanen efter
et professionelt og trygt
behandlingsforløb.
Som medlem af 79ers får man
20 % på alle sportsrelaterede
behandlinger på Gildhøj
Privathospital. Vi er stolte af at
sponsorere en sportsklub med
masser af historie og et højt
sportsligt niveau.
Gildhøj Privathospital er i
dag ikke kun specialiseret
inden for sportens verden,
men har gennem årene
åbnet op for mange flere
behandlingsmuligheder. I dag
ligger vores spidskompetencer
også inden for bl.a. rygkirurgi,
reumatologi, plastikkirurgi,
ultralydsskanninger – og så
huser vi også egen fysioterapi.
Dermed har vi åbnet op for
muligheden for at få flere typer
af tværfaglige behandlinger
under samme tag.

Et partnerskab fyldt med god
energi!

MEDLEMSRABAT PÅ
• FYRINGSOLIE
• BENZIN
• NATURGAS

Som led i DCC Energis gode
partnerskab med Hørsholm
79ers tilbyder vi klubbens
medlemmer og fans en attraktiv
velkomstrabat på både fyringsolie og naturgas.

På www.dccenergi.dk/79ers kan
du også bestille et Shell Card
med fast rabat på brændstof og
op til 30 dages rentefri kredit.og
se de øvrige fordele du får ved
et Shell Card.

På www.dccenergi.dk/79ers kan
du læse mere om de fordelagtige rabatter og den bonusaftale
vi har indgået med klubben.

Om DCC Energi
DCC Energi er et af Danmarks
førende energiselskaber. Vi
forsyner både private, erhverv
og landbrug med en bred vifte
af energiprodukter. Vi driver det
danske netværket af Shell-tankstationer og herunder også
Shell brændstofkort til både
erhverv og private.

Vi er din lokale optiker, som er
uafhængig af kæder og kan derfor selv bestemme vores udvalg
af briller, brilleglas og kontaktlinser, så du altid er sikker på at
få den bedste kvalitet og nyeste
teknologi.
Du er sikker på at få grundig
vejledning, da vi tager os god
tid til af afdække præcis dine
behov, ud fra en grundig synsundersøgelse. Det er vigtigt for
os, at du får den rette løsning til
dine øjne og ikke bare får solgt
en tilfældig løsning, som f.eks et
billigt tilbud som ikke passer dig
og dine øjne.

MEDLEMSRABAT:
10% PÅ KONTAKTLINSER
20% PÅ BRILLER

Vi tilbyder alle medlemmer i
klubben 20% rabat på briller
og 10% rabat på kontaktlinser.
Fremvis medlemsskab eller sig
at du kommer fra klubben.
UNIK OPTIK
v. Birger Iversen
Hørsholm Midtpunkt

Dalgaard Supermarked
- er et supermarked, der på
ét og samme sted har samlet
basisvarer til dagligdagen,
tilbudsvarer designet til
områdets kunder samt
de mange specialvarer, du
ellers måtte gå til en lang række
specialbutikker for at handle
ind.
Vi stiller vores ekspertise til
din rådighed og har gjort det
til vores fornemste opgave at
sikre vores kunder en optimal
oplevelse, når de er i butikken
- og videregive en solid viden
om de produkter, de tager med
hjem.

Intet er konstant,
undtagen forandring. Men
udgangspunktet forandrer sig
ikke.
Vi vil stå for noget særligt.
At vi er en organisation af
mennesker, der hele tiden
arbejder for at være et
“superliga”–hold med ét samlet
mål for alt hvad vi gør: vore
kunders velfærd.
Det ændrer sig ikke!
Velkommen i Dalgaard

Personlig branding portrætter

demezaphoto.dk/
Ring til Bjørg på
+45 6165 4409

10% RABAT TIL
MEDLEMMER

Folk køber af folk. Så simpelt er det,
om det er professionelt eller privat.
Vi køber af den person, vi føler, vi
kender, stoler på og synes om. Der,
hvor vedkommende har gjort en
indsats for at vinde vores tillid.
Tillid vinder vi gennem relationer,
så vi vil gerne vide “noget mere” om
dem, vi skal samarbejde med eller
købe af. Vores “About” eller “Om os/
mig” er oftest den mest besøgte
side på en hjemmeside. Derfor er
det vigtigt, at du møder din kunde
med portrætbilleder, der reflekterer
dig, din personlighed og dit brand.
Branding portrætter handler om
din autencitet, din troværdighed
og talent, og ikke mindst om
konsistens. Du og din forretning er
ikke en gængs hverdagsvare, hvor
du skal konkurrere på pris.

Når dine kunder kan SE og MÆRKE
dig, kan du vinde deres tillid - og de
vil vælge DIG som deres førstevalg.
Jeg hjælper dig med at se og
blive set. Dine styrker og dine
kompetencer skal stå frem i
mængden - dine kunder skal kunne
se DIG.
Jeg hjælper virksomheder og
selvstændige, der kæmper med
at kommunikere deres historie.
Historier der omsættes
til powerfulde billeder, der kan
fortælle præcist det, der gør
deres produkt eller service særligt
værdifuld.

Joma: – Spaniens største team
sport-brand, og i top 5 i verden.
Joma er Spaniens største
teamsport brand, og i top 5
sportsbrand i verden.
Adapt Comfort,
herunder McDavid, hvor
produktsortimentet er
beskyttelse, der er velegnet til
forebyggelse og rehabilitering
af kroppens led m.m.
Joma og McDavid er sponsorer
for Hørsholm 79ers og
kodeordene er:

Det handler om udtryk, der gør
indtryk.

•

Medlemmer får 10 % rabat på
“Personlig Branding Portrætter”pakker – Har du ikke selv behov, så
giv din fordel videre til en ven eller
god bekendt.

•
•

Tilbyder en af markedes
bredeste kollektioner
Tilbyder attraktive priser
Service og
leveringssikkerhed har
højeste prioritet.

Produkterne sælges gennem
79ers webshop hos sportyfied,
som også er sponsor i klubben.
https://79ers.sportyfied.com/
Skal du eller holdet have nyt
Niners-tøj, er det naturligvis
stedet, hvor det foregår!
Kender du en anden klub eller
virksomhed, der der skal bruge
sportstøj, så kontakt Sportyfied
på cs@sportyfied.com eller
Joma/McDavid på telefon
42544574 eller
info@sportperformance.dk

Hos Binderiet finder du altid
et stort og bredt udvalg af
blomster og planter. Derudover
forhandler vi også brugskunst,
kaffe og en masse forskellige
specialiteter.
Vores værdier er hjørnestene
i vores tilgang til hinanden,
kunderne og vores kærlighed til
det vi sælger.
Udvikling og fornyelse i sortimentet og medarbejderne er
med til at sørger for, at vi hele
tiden har fingeren på pulsen
inden for nyeste trends, services
og videreuddannelse af medarbejdere. Dette sikrer, at vi ikke
går på kompromis med kvalitet,
højt serviceniveau og glæde i
hverdagen.
Service med kunden i centrum
Det er vores fornemmeste
opgave at sørge for, at imødegå
vores kunders behov og det de
efterspørger.

Service for os betyder derfor, at
vi kan hjælpe dig, hvis du fx. har
forelsket dig i en helt specifik
farve, størrelse, smag, flere antal
(end vi har i forretningen) eller
udformning, så står vi klar til at
hjælpe dig med at løse denne
udfordring.
Bæredygtighed er noget vi
tilstræber mest muligt i vores
indkøb af blomster og når
valget af leverandører træffes.
Det er på netop dette grundlag,
at vi bl.a. har udvalgt produkter
fra Lübech Living, de japanske
havespande, og lys fra Vance
Kitira. Da disse brands har
bæredygtige produkter i deres
udvalg.
www.binderiet.dk

Hørsholms første juice- og
kaffebar med loungeområde og udsigt til
Dronningedammen, samt over
50 siddepladser med både
børne- og forældreafdeling.
Hos Kabanah serverer vi
friskpresset juice af friske
råvarer, eksklusiv økologisk
fairtrade kaffe og lækre sprøde
frisksmurte sandwiches.

20% RABAT TIL
MEDLEMMER

Kom ind til Hørsholms første
juice- og kaffebar indrettet
på flere niveauer, med mere
end 50 siddepladser og
lounge-område med udsigt til
Dronningedammen, samt både
forældre- og børneafdeling.

Til mødrene der ønsker at
varme modermælken har vi en
mikroovn i nederste etage, til
højre for trappen.
Åbningstider:
Mandag-fredag: 09:30-19
Lørdag: 10-17
Søndag: Lukket
Du får 20% rabat hos
KABANAH Hørsholm som
medlem af Hørsholm 79ers
Basketball.
Bare vis dit medlems-sæsonkort
på mobilen når du bestiller

Kvalitet er den eneste løsning
der holder
- I arbejdstiden murer vi, i fritiden spiller – og ser vi – basket
Ib Kristensen ApS er et familiedrevet murerfirma som blev
etableret i 1974 af Murermester
Ib Kristensen samme med sin
kone Helen.

RABAT TIL MEDLEMMER

Byggeribranchen har haft store
udsving gennem tiderne og
vores murerfirma har fastholdt
sin position ved konstant at
levere kvalitet til konkurrencedygtige priser.
I dag er datteren Malene, sammen med sin mand Milan, kommet med i firmaet og fastholder
de dygtige medarbejdere, der er
grundlaget for at kunne levere
kvalitet fremover. Vore mange
år i branchen giver os solid erfaring og vi rådgiver gerne for at
opnå optimalt løsning på dine

projekter. På totalentrepriser
kan vi samarbejde med mange
håndværksmestre indenfor alle
brancher, bl.a. vvs, kloak, elektrikere, tømrer og malere.
Vi tilbyder :
•
Tilbygning og ombygning
•
Facaderenovering
•
Flisearbejde
•
Omfugning
•
Badeværelser
•
Tagarbejde
•
Renovering af skorsten
•
Opbygning af trapper
•
Småreparationer
•
Ejendomsvedligeholdelse
•
Forsikringsskade arbejde
Vi er partner i Niners, fordi vi
elsker basket.
Vi tilbyder rabat på timelønnen
til medlemmer af Hørsholm
79ers Basketball – så ring og
få et tilbud på 2248 6602 eller
2278 290.

Individuelle og
skræddersyede løsninger
Med investeringsrådgivning fra
WH Invest bliver dine samlede
investeringer gennemgået,
og vi giver derefter et bud på

den bedste løsning for dig. Vi
foretager løbende en personlig
opfølgning og tilbyder direkte
adgang til at investere efter
vores principper – alt sammen
til lave omkostninger.
Allan Winkel Hansen

Bent Pedersen, der står bag BP
Byg, er både tømrer, ildsjæl og
basketforælder.
BP Byg er kendt for at sætte
kvalitet i højsædet, ikke bare i
arbejdets udførelse, men også i
materialevalg.
Skal du have et job udført, der
skal laves rigtigt, er det Bent, du
skal ringe til.

GODE TILBUD
TIL MEDLEMMER

BP Byg har eksisteret siden 2002
og har næsten løbet parallelt
med Bents engagement i basketballklubben.
Begge Bents døtre, Maria og
Sara Forsman Pedersen, har
spillet i klubben gennem mange
år og er blevet Danmarksmestre

med dameholdet. Siden Sara
startede i 2001, har Bent hjulpet
klubben med praktiske opgaver,
når det har været nødvendigt.
På 8. sæson er Bent holdleder på
dameholdet og også her sørger
han for at spillere og trænere
er glade og tilfredse - og ikke
mindst klar til at jagte nye mål
og medaljer.
Når du ringer til Bent, så sig du
er fra klubben og få et ekstra
godt tilbud på 26 27 21 29.

BONUS TIL
KLUBBEN &
TIL ENKELTE HOLD.
VIND SÆSONKORT

Hos danbolig Larsen & Larnæs,
Hørsholm, får du professionel
og personlig rådgivning. Vores
forretningskultur bygger på
god kommunikation og høj
faglighed. Vi har et indgående
kendskab til lovgivning,
vurdering og finansiering. Og
yder vores bedste for at forstå
netop dine behov.
Vi dækker områderne: Rungsted
Kyst, Hørsholm, Kokkedal og
Nivå

Såfremt et medlem af
foreningen sætter til salg via
danbolig Hørholm, modtager
Hørsholm Basketball klub kr.
5.000 i henvisningshonorar.
Kommer henvisningen fra et
af klubbens ungdomshold går
halvdelen af beløbet til holdet
selv.
Hvert år trækkes der lod om 10
sæsonkort til Hørsholm 79ers,
blandt dem, der har solgt deres
bolig gennem danbolig Larsen
& Larnæs, eller har henvist en
sælger.
Vi ser frem til at hjælpe jer.
Tlf. nr. 4576 1400
hoersholm@danbolig.dk

Sportsfysioterapien er en
fysioterapiklinik med speciale
i sportsskader. Klinikken
ejes af Mark Strøm som er
specialist i sportsfysioterapi.
Mark er sideløbende med sit
arbejde i klinikken ledende
fysioterapeut for Hørsholm
79ers Dameligahold.

RABAT TIL MEDLEMMER

Vi arbejder med alt fra
skadeforebyggende træning
og perfomance optimering til

diagnosticering og behandling/
genoptræning af alle typer af
sportsskader. Som medlem
af Hørsholm 79ers Basketball
får du rabat på alle vores
ydelser. Vi tilbyder desuden en
behandlingsgaranti på 24 timer
ved akut opstået skade.

Du er Midtpunkt her…

Du/I kan ringe på telefon
42 30 60 20 eller se mere på
sportsfysioterapien.dk

Uanset formålet står Hørsholm
Midtpunkts butikker klar til at
hjælpe dig.

Skal du på shoppingtur med
veninderne, købe en god gave
eller er du lidt småsulten?
Måske skal du bare løbe et
hurtigt ærinde?

Vi byder på masser af
spændende muligheder.
Tøj- og sko til mænd,
kvinder og børn, elektronik,
sportsudstyr, boligartikler,
supermarkeder, bager, vin- og
chokoladebutikker.
Her er spisesteder, legetøj,
apotek, bank, skoreparation,
frisør, skønhedsbutikker,
fodterapeut, tandlæge,
kiropraktor og så kan du også få
ordnet negle – selv din bil kan
du få vasket mens du handler!

Og kan du ikke bestemme dig
for den perfekte gave alligevel
kan du altid købe et gavekort.
Vi har også masser af
spændende oplevelser
og events. Vi får besøg af
kunstnere, har sjove aktiviteter,
koncerter og en hel masse
andet. Hold øje med Facebook
og instagram hvis du vil følge
med i hvad der sker lige nu eller
tilmeld dig vores nyhedsbrev på
hoersholmmidtpunkt.dk. hvis
du vil være helt sikker på ikke at
gå glip af noget.
Vi glæder os til at se dig i
Hørsholm Midtpunkt.

NGG SportsCollege og
Hørsholm 79ers Basketball
går sammen om at tilbyde
morgentræning til de ældste
elever på Nordsjællands
Grundskole og Gymnasium.
Basketball-elever fra 9., 10.
og gymnasiet på NGG har
siden august haft mulighed
for at supplere deres skoledag
med morgentræning tirsdag
og torsdag før de starter
skoledagen kl. 10.00. Sammen
med de andre sportslinjer
bliver eleverne en del af det
fælles sportscollege setup som
giver adgang til en lang række
faciliteter og aktiviteter på
skolen.
”I et basketball-område
som vores er det fedt igen
at få basketball som en
del af SportsCollege, og
med Hørsholm Basketballs
professionelle tilgang til
tingene, har vi fået det helt
rigtige setup for vores unge
basketball-elever”, udtrykker
Thomas Thrane, som er
vicerektor på NGG.

Hørsholm Basketball står
for morgentræningen, som
er målrettet den enkelte
spillers individuelle niveau og
potentiale. Her skabes tid til, at
den enkelte spiller får analyseret
og trænet sine stærke og
mindre stærke sider, bl.a. vha.
personlige udviklingsplaner og
samtaler.
”Vi ved, at det er nu her i
teenageårene, at man virkelig
kan rykke noget, hvis man øger
sin træningsmængde med
et kvalitativt fokus, og derfor
glæder vi os utrolig meget over
det her initiativ” siger Allan
Winkel, Hørsholm 79ers.
Basketball-linjen på NGG
SportsCollege kan kombineres
med 9., 10.kl. og alle
studieretninger i gymnasiet
– naturvidenskabelige,
samfundsvidenskabelige og
sproglige samt med HF.
”Det skal være muligt at
kombinere sin sport med sin
uddannelse lige meget, hvilken
retning du vælger – også
uden at du behøver at gå på
kompromis med kvaliteten.
Unge sportsudøver skal ikke
tage stilling til ”enten-eller”, når
de kan få ”både-og”, lyder det
fra Thomas Thrane.

