
ØHIL Idrettspark skal sikre både kunstgress, kunstis, langrenn

og skihopp i nærmeste framtid.

Dagens grusbane skal gjøres om til en kombinert kunstgress-/og kunstisbane.

Fotball kan utnytte banen fra mars til november. 

Bandy-avdelingen (inkl. skoler/barnehager) får et kunstisanlegg med stabile 

og gode isforhold fra november til mars. Med ustabile vintre og sprengt

kapasitet på andre anlegg i Bærum, er dette avgjørende for at 

bandy- og skøyteinteressen skal overleve på Hosle. Overskudssne fra banen gir 

muligheter til å lage skilek område, selv ved snøfattige vintre fremover. 

Hvordan skal vi klare dette? 

Det første som må gjøres er å skaffe egenkapital til å bidra med å finansiere 

prosjektet. Dette vil vi gjøres i samarbeid med kommunen, gjennom

søknader til stipendiater og legater, med bidrag fra lokalsamfunnet og  

gjennom en innsamlingsaksjon i nærområdet.

Sponsor for ØHIL Idrettspark 



Vi kontakter deg/dere i forbindelse etableringen av ØHIL 

Idrettspark 2020 – med ønske om en kreativ dialog vedrørende 

promotering av ditt/deres selskap;

1. At Idrettsparken får deres selskapsnavn (hovedsponsor)

2. Promotering av selskapet på skilter/bannere

3. Firmanavn på fotball-/bandycuper

4. Andre ønsker etter nærmere avtale

Medlemmene i klubben kommer i hovedsak fra Hosle, Eikeli, 

Bekkestua, Grav og Eiksmarka. Samlet er det 5300 husstander i 

dette området som potensielt kan være/er interessert deres varer 

og tjenester

Det er flere måter du/dere kan bidra til ØHIL Idrettspark på; 

• Støtte prosjektet med penger via kanalene ovenfor (1-4)

• Materialer og/eller kompetanse til driftsbygg og annet i 

byggeperioden
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1x1m 

SPONSOR for ØHIL Idrettspark

5000 Kr. per år, permanent skilt på 

lysmast fra første driftsår.

7 000 Kr. Per år, permanent skilt på 

langside fra første driftsår.

5000 Kr.  Banner på bod - felles logo 

fra 2017.

Informasjon om klubben

• Norges største breddeidrettsklubb

med 2 300 medlemmer 

• 10 000 unike brukere hvert år

• 300 foreldre og barn på isen en  

godværsdag

• Nedslagsfelt på 5 300 hustander
3 x 1m

3 x 1m



Vår ambisjon er å ha Idrettsparken ferdig i 2020 og 

sponsoralternativene gjelder fra første driftsår. Frem til igangsettelse 

ber vi om 5 000 kroner til et felles banner som blir hengt opp på 

langs banen fra høsten 2017 frem til 2020.

Størrelse på logo 50 cm. høyde x 100 cm. lengde. 
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Vi er sponsorer for ØHIL Idrettspark



http://www.superinvite.no/shares/#/account_1490172097

http://ohil.no/hoslebanen/

Få navnet ditt på en eller 

flere plater som blir en del av 

et kunstverk i Idrettsparken

Sponsor for ØHIL Idrettspark 
Kjøp kvadratmeter i idrettsparken for 1000 kroner

http://www.superinvite.no/shares/#/account_1490172097
http://ohil.no/hoslebanen/

