
BLI KTK  
SAMARBEIDSPARTNER



KTK ble landets første tennisklubb i 1888.  
Klubbens anlegg var de første årene helt frem 
til 2 verdenskrig i Tresse. I 1947 kjøpte klubben 
arealer der vi siden har holdt til som en del av 
Idrettsparken på Lund. 

Etter at vi i 2010 startet planleggingen av 
dagens fantastiske anlegg er vi blitt den mest 
aktive klubben i Idrettsparken. Dette er vi ikke 
rent lite stolt av. Spesielt sett i lys av den svært 
lave aktiviteten klubben hadde de senere årene 
i 2007-2011 (grunnet utrangerte fasiliteter) med 
kun 50-70 medlemmer. Det har vært en  
formidabel utvikling fra 2013. Hovedtrener ble 
ansatt, og har  sammen med et svært aktivt 
styre sikret et flott aktivitetsnivå med stort  
sosialt fokus. Klubben teller per i dag hele  
340 medlemmer.

KTK er blitt en breddeklubb med en flott miks 
av medlemmer fordelt på 40% juniorer 50% 
seniorer og 10% studenter dessuten omtrent 
50/50 kjønnsfordeling. 

Hele anlegget er nytt og består av:
• Tre nye tennishaller (2013)
• Tre nye utendørsbaner (2014)
• Tre nye bygninger – garderober/kontor/ 
 klubbhus (2015)
• Flombelysning av utebaner (2016)
• Nytt topp moderne innendørsdekke (2017)
• Planer også for utvikling i årene som kommer

Klubben har per i dag flere lojale gode  
samarbeidspartnere, men vi har fortsatt rom  
for nye. Sammen håper vi å kunne videreutvikle 
det svært gode klubbmiljøet vi har per i dag.   
Et annet naturlig mål, med et tennisanlegg i  
norgestoppen, er nå å få frem sterke tennisspillere 
som skal oppfostres med de riktige verdier og 
holdninger i breddeklubben KTK.

Vi håper din bedrift vil  
være en del av dette.



HOVEDPARTNER  
Fra kr 50.000  
avhengig av ønsket innhold
 
PAKKE 1. KR 50.000,-
- Felles sponsorskiltet
- Stor logo i begge haller + stor flaggbanner ute 
- Gratis helgekurs for 4 ansatte*
- Bedrifts-booking non prime time 
- Promotering på hjemmesiden 

MULIGE TILLEGSKJØP FOR HOVEDPARTNERE
- Logo i tennisnett - kr 10.000,- pr bane.
- Navn på innendørsbaner i bookingsystemet - 
 kr 10.000,- pr bane. 
- Kontaktpunkt til seniormedlemmer - kr 25.000,-
- Presentasjon av deres bedrift via KTK’s  
 nyhetsbrev til alle medlemmer - kr 10.000,-

GENERALPARTNER  
Store eksponeringsmuligheter.
Etter nærmere avtale.

BASISPARTNER - Kr 30.000,-  
- Felles sponsorskiltet
- Sentral profilering i begge haller og todelt  
 stor flaggbanner ute 
- Promotering på hjemmesiden
- Gratis helgekurs for 2 ansatte*
- Bedrifts-booking non prime time

PARTNER - Kr 15.000,-  
- Felles sponsorskiltet
- Egen logo i begge haller + egen logo ute på  
 delt flaggbanner
- Promotering på hjemmesiden
- Gratis helgekurs for 2 ansatte*

SUPPORT - Kr 7.500,-  
- Felles sponsorskiltet
- Promotering på hjemmesiden
- Gratis helgekurs for 1 ansatt*

* KTK kommer tilbake til hvilken helg dette blir. 
Non prime time = alle dager foruten mandag-torsdag kl 16-22. Bedriften bekoster trykking og evt. tilpassing av reklamemateriell.



VI HÅPER DIN BEDRIFT  
VIL VÆRE EN DEL AV DETTE!
Vennligst kontakt KTKs markedsavdeling ved  
leder Øistein Wirak på 90 76 24 75 evt via marked@ktk.no

www.ktk.no
Følg oss på:


