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This thesis investigates how sponsorship rights holder can attract and keep sponsors. The thesis 

focuses on sports sponsorship in non professional sports. Three marketing theory is analysed which 

is sponsorship, firm buying behaviour and relationship marketing. The empirical study included 

interviews with six people which are working with non professional sponsorship daily. It also 

included a survey gathered at Østerbro Stadion (Copenhagen) in spring 2010 at a football game in 

the third best division. 

 

Regarding the first theory, sponsorship, were there seven motivation why organisations put 

marketing effort until non professional sport: (1) help the local community, (2) get business 

relations in local community, (3) give something back to the community, (4) increase 

image/goodwill, (5) employees involvement in a given club, (6) worries about a club and (7) 

increase sales. 

 

The next theory firm buying behaviour, have I looked at the Buy Grid model. It shows how firms in 

different stages act when they are buying objectives. I looked at two firms in to different stages and 

analysed what they did and which stages they went through. It looks like firms that have experience 

with sponsorships are following the Buy Grid model. Firms with no experience are not following 

the model continuous and are only using some of the stages. 

 

The last theory is Relationship Marketing. Here I investigate how sponsorship rights holders should 

get and keep sponsors in the long run. First they should try strategic to contact sponsors who gain 

most value for the members of the club and second who gives most value for the other sponsors of 

the club. In my analysis it looks like B93 (Danish football club) isn’t using RM. The only criterion 

they have are which company that would put the most money in the club. 

 

My recommendations are to implement the following five elements:  (1) Find businesses strategic 

who gain most value to members. (2) Choose the company in the business that has the best sponsor 

fit. (3) Make sure that the sponsors goals a measureable. (4) Measure, maybe together with sponsor, 

the goals. (5) Tell that a sponsorship should be activated  
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1 Indledning 

 

I den seneste tid har mange sportsklubber måtte skære i udgifterne med den begrundelse, at 

sponsorerne har trukket sig, og finanskrisen har ramt sportsverdenen. Jeg kom i den sammenhæng 

til at tænke på, hvorfor sponsorerne vælger at trække sig som sponsor, men stadigvæk markedsfører 

sig vha. andre metoder. Min formodning dertil er, at sponsorater mere er indgået pga. direktører og 

marketingsdirektører holder med den ene eller anden klub og derfor vælger at sponsorerer dem, end 

pga. reelle marketingsmæssige årsager. Kommer der så lidt lavvande i firmakassen, vælger 

virksomheder at fjerne sponsoraterne, da virksomhederne ikke mener de får noget 

markedsføringsmæssigt ud af sponsoratet. 

I øjeblikket er der utrolig mange idrætsklubber. Bare i København er der ca. 250 

breddeidrætsklubber
1
, hvilke også gør det svært for virksomheder, der gerne vil bruge sponsorater i 

breddeidræt som markedsføringskanal, at vælge hvor man skal sponsorere. 

Anskuer man breddeidrætsklubber som virksomheder, der skal skaffe nye kunder (sponsorer) agerer 

klubberne i et meget konkurrencepræget marked. Derfor er klubberne nød til at gøre noget 

ekstraordinært for at tiltrække nye kunder (sponsorer), og gøre de produkter de udbyder attraktive. 

Specielt i øjeblikket, hvor mange virksomheder har stor fokus på, hvor de ligger deres 

marketingskroner, skal klubberne kunne tilbyde sponsorerne noget for pengene. 

Virksomheder er vant til professionelle folk, når de handler med leverandører, 

samarbejdsvirksomheder, kunder og andre mulige markedsføringsmedier. Når så en frivillig fra en 

idrætsklub kontakter en virksomhed, for at spørge om sponsorpenge, har den frivillige sjældent sat 

sig ordentligt ind i hvad klubben kan tilbyde virksomheden i modydelse for sponsoratet. Dermed 

kan det fra virksomhedens side, være penge lige ud af vinduet. 

 

1.1 Formål med opgaven 

Formålet med opgaven er, at give breddeidrætsklubber ideer og metoder til, hvordan de skal arbejde 

seriøst med sponsorer. Da jeg studerer Cand. Merc. EMF vil jeg se opgaven ud fra et 

markedsføringsperspektiv frem for et filantropisk perspektiv. Forskellen ligger i, hvad man som 

virksomhed forventer af et sponsorat. Filantropi er ren støtte/donation, hvor virksomheden ikke 

                                                 
1
 www.nysport.dk/sportsklubber-i-kommunen.aspx?pageid=168&mid229&id=17 d. 23/10-2010 

http://www.nysport.dk/sportsklubber-i-kommunen.aspx?pageid=168&mid229&id=17
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forventer nogen effekt, hvorimod ved markedsføringsperspektivet forventer virksomheden en 

effekt. 

1.2 Problemformulering 

Den overordnede problemstilling skal ses fra klubbernes side. Opgaven har til formål at komme 

med ideer og metoder som klubber kan bruge, når de skal skaffe og bibeholde nye sponsorer i 

klubben. Fokus er derfor på klubben og dens ageren, frem for virksomhedens ageren. 

 

Problemstillingen vurderer, hvad breddeidrætsklubber skal gøre for at tiltrække og bibeholde 

sponsorer. Det leder videre til problemformuleringen, der er formuleret således: 

 

Hvordan kan breddeidrætsklubber tiltrække og bibeholde deres sponsorer? 

 

For at kunne svare på problemformulering vil følgende underspørgsmål blive behandlet igennem 

afhandling. Underspørgsmålene er inddelt i tre teoriafsnit, som vil være gennemgående i opgaven. 

 

Sponsorering 

Hvordan defineres et sponsorat? 

Hvad kan et sponsorat i breddeidrætten bruges til? 

Hvordan kan effekten af et sponsorat måles? 

Hvordan stiller forbrugerne sig overfor et sponsorat i breddeidræt? 

 

Købsadfærd 

Hvad karakteriserer købsadfærden hos virksomheder? 

Hvordan agere en virksomhed ved køb af et sponsorat? 

 

Relationsmarkedsføring 

Hvordan kan klubber bruge relationsmarkedsføring? 

Hvordan skal klubber arbejde strategisk med sponsorer? 
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1.3 Definition af breddeidræt 

Breddeidræt skal forstås som idræt, der ikke bliver vist på landsdækkende TV. Grunden til at jeg 

ikke omtaler det som amatøridræt er, at man f.eks. i den danske 2. division i fodbold, gerne må have 

spillere på kontrakt. Dermed er det ikke amatøridræt. Til gengæld bliver disse kampe ikke vist på 

landsdækkende TV og er derfor med i breddeidræt. Grunden til at jeg vælger at have 2. division 

fodbold med er, fordi nogle klubber arbejder seriøst med sponsorater og har nogle medarbejdere 

ansat til at håndtere sponsorer. Men da deres kampe ikke bliver eksponeret bredt, står de overfor 

nogle af de samme problemstillinger, som klubber længere nede i rækkerne også står over for. 

Igennem opgaven vil udtrykket klubber, derfor være synonymt med breddeidrætsklubber. 

 

1.4 Afgrænsning  

I denne opgave vil kun sportssponsorering blive behandlet, derfor vil ordet sponsorering være 

synonymt med sportssponsorering. Jeg er af den opfattelse at sportssponsorering, på en lang række 

punkter, adskiller sig markant fra andre former for sponsorering, og derfor ses der bort fra f.eks. 

kultur- og humanitære sponsorater. 

 

Opgaven omhandler sponsorering i breddeidræt. Når man snakker om breddeidræt vil der altid være 

virksomheder, der giver penge fordi de har en søn/datter i den pågældende klub, eller gerne vil give 

penge i klubkassen. Det er ren filantropi og har ikke noget med sponsorering at gøre. Den form for 

støtte er ikke noget som denne opgave vil gå i detaljerne med. 



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 8 af 163 

 

2 Struktur 

Strukturen i afhandling er illustreret i nedenstående figur, og er gennemgået i dette afsnit for at 

anskueliggøre de bagvedliggende tanker omkring afhandlingens opbygning. 

 

Figur 2.1 

 

Kilde: Afhandlingens opbygning (egen tilvirkning) 
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Udgangspunktet med opgaven er, at belyse hvordan klubber i breddeidræt skal arbejde seriøst med 

sponsorater. Det betyder, at jeg har udvalgt enkelte dele af sponsorspektrummet, som kan være 

relevant for breddeidrætsklubber. 

  

I metodeafsnittet vil jeg komme ind på hvilke videnskabsteoretiske paradigmer opgaven er bygget 

op omkring. Det videnskabelige udgangspunkt diskuteres, således at det ligger klart, hvilke 

udgangspunkt afhandlingen bygger på. Ligeledes vil jeg komme ind på, hvordan mine primære og 

sekundære data er fundet, og diskutere reliabiliteten og validiteten af dataene.  

 

Teoriafsnittet er delt op i tre forskellige teorier: Sponsorering, købsadfærd og 

relationsmarkedsføring. Videre ses der både på BtC markedet og BtB markedet, da et sponsorat 

adskiller sig fra andre markedsføringskanaler, ved at det kan bruges på begge markeder. 

  

I sponsoreringsafsnittet vil der blive defineret hvad et sponsorat er. Ligeledes vil der blive 

gennemgået, hvad et sponsorat kan bruges til og hvilke motivationer virksomheder typisk har. Det 

meste litteratur er baseret på sponsorering i eliteidræt. Derfor har jeg fundet det nødvendigt, at 

inddrage primær data i form af interviews med personer, der til dagligt arbejder med sponsorering i 

breddeidræt.  

 

Købsadfærd skal bruges til at bestemme, hvordan en rationel virksomhed agere, når de skal købe et 

sponsorat. Klubberne kan bruge denne viden til at forstå, hvordan virksomheder tænker inden de 

beslutter, at bruge et sponsorat som markedsføring. 

 

Relationsmarkedsføring (RM) skal bruges til, at give klubber en forståelse for, hvordan man skaber 

en relation til en anden virksomhed. Ligeledes skal RM bruges, således at klubber opsøger og 

holder fast i de ”korrekte” sponsorer. 

 

Analyseafsnittet indeholder to tilgange. Den kvalitative og den kvantitative. I den kvalitative 

analyse vil der blive gennemgået to virksomheder, der med forskellige baggrunde og incitamenter 

bruger sponsorering i breddeidræt som en markedsføringsmetode. Der vil blive suppleret med 

interviews fra forskellige eksperter, der til dagligt arbejder med sponsorering. Ligeledes vil der 

blive analyseret, hvordan klubber kan agere på BtB markedet, igen gennem interviews. 
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Den kvantitative metode analyserer forbrugere og deres holdning til sponsorering i breddeidræt. 

Den kvantitative analyse fortæller udelukkende noget omkring forbrugernes opfattelse af et 

sponsorat i breddeidræt og ser dermed kun på BtC markedet. 

 

I konklusionsafsnittet vil der blive svaret på spørgsmålene i problemformulering, og fremhævet de 

vigtigste elementer som klubber skal bruge til at bibeholde og tiltrække sponsorer. 

 

Til sidst diskuteres det, hvorledes den metodiske del af afhandlingen alternativt kunne være grebet 

an, og hvad dette speciale mener fremtidige studier bør undersøge. 

 

3 Metode 

3.1 Videnskabsteori 

For at kunne bruge de resultater eller den viden, som en forsker præsenterer mig for, er det 

nødvendigt at vide, hvilke tilgang forskeren har haft til sin forskning. Jeg ønsker at belyse emnet 

sponsorering fra så mange vinkler som muligt, hvorfor der anvendes forskellige teoretikere og 

forskere. Disse personer kan have forskellige indgangsvinkler til deres forskning. Jeg er klar over, 

at der kan opstå problemer ved at bruge forskellige teoretiker med forskellige opfattelser af verden. 

Jeg bruger dog alligevel forskere og teoretikere med forskellige paradigmer, da jeg ikke ønsker at 

skabe nogle huller, hvor teorierne ikke kan dækkes fyldestgørende udelukkende med et paradigme. 

Det kan dog være misvisende at anvende teoretiker og forskere med alt for mange forskellige 

paradigmer, til at belyse min problemstilling, fordi de kan have forskellige udgangspunkter. Jeg 

vælger derfor kun at bruge den hermeneutiske og positivistiske tilgang. 

 

Den hermeneutiske tilgang har til formål at nå frem til en gyldig og almen forståelse af en tekst 

betydning (Kvale, 1997, s. 56). Hermeneutikken består af tre dele: Forståelse, udlægning og 

anvendelse (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2004, s. 311). Forståelse er, at forstå noget som noget. Dette 

skal kunne tydes (udlægning) og anvendes i praksis. Det betyder at det er forskerens indre 

referencesystem, der intuitivt tolker projektets data i forhold til, hvordan de fremtræder i forskerens 

teoretiske forståelsesramme. Derved bliver fortolkningsresultatet unikt. Hermeneutikken 
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beskæftiger sig med sammenhængen mellem et menneskes indre hensigter og dets adfærd, og derfor 

er hermeneutikken et oplagt udgangspunkt at anvende, når man, som det er tilfældet i dette speciale, 

ønsker at forstå én eller flere personers oplevelser og handlinger. 

I dag kan den hermeneutiske metode anvendes til tolkning af tekster på et mere metaforisk plan. 

Dialog, skabt i en interviewsituation, kan ses som tekst, specielt hvis interviewet transskriberes 

(Kvale, 1997, s. 60) som alle interviews er i dette speciale. 

 

Den hermeneutiske tilgang bruges i denne afhandling ved artikler, modeller og dybdeinterviews, 

hvor en tekst skal forstås, tydes og anvendes, så klubber kan få et indblik i, hvordan man kan 

arbejde med sponsorer. 

 

Den positivistiske tilgang går, vha. generelle metoderegler, ud på at minimere eller eliminere enhver 

indflydelse fra forskeren. I det positivistiske paradigme skal kendsgerninger kvantificeres, typisk 

med hjælp fra matematikken og statistikken.  

Den positivistiske tilgang bruges i enkelte artikler og ved den kvantitative analyse, hvor indflydelse 

fra min side minimeres så meget som overhovedet muligt. 

 

I nedenstående afsnit vil jeg komme ind på, hvorledes mine kvalitative data og kvantitative data er 

fundet. Jeg vil ligeledes fastslå, hvor repræsentativt dataene er i forhold til min problemstilling. 

 

3.2 Dataindsamling 

For at belyse afhandlings problemstillinger indsamles primær data i form af dybdeinterview og 

spørgeskemaundersøgelse. Sekundær data indsamles i form af desk research. I de følgende afsnit, 

vil der blive redegjort for hvilke metoder og problematikker, der ligger bag indsamlingen af de 

forskellige typer data. 

3.2.1 Primær data 

3.2.1.1 Kvalitative data 

Da emnet ikke er skjult for informanten, benyttes der i denne afhandling den direkte teknik 

dybdegående interview (Malhotra & Birks, 2007, s. 207). Begrundelsen for at benytte  
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dybdeinterview er, at det er en dyb udforskende metode, der kan bruges til at skabe indsigt i 

problemstillinger, der ikke er kendt af intervieweren. 

 

Dybdeinterview er semistruktureret, personligt samt direkte, og gennemføres med informanterne 

enkeltvis. Metoden anvendes for at belyse hvad informanterne mener, klubber kan bruge til at 

tiltrække og bibeholde sponsorer. Ligeledes bruges de til at belyse, hvordan en klub arbejder med 

sponsorater og hvordan de skaffer deres sponsorer. Der bliver videre lavet interviews med to 

virksomheder, der bruger sponsorering i breddeidræt som markedsføringsmetode. Interviewene 

afholdes enten hos informanten eller gennem telefonen. Formålet med interviewene er, at klarlægge 

informantens holdninger, meninger og følelser om emnet (Malhotra & Birks, 2007, s. 207). 

Fordelen ved metoden er, at den giver dybere indsigt i den enkelte informants tanker, holdninger og 

værdier end f.eks. fokusgrupper ville gøre (Malhotra & Birks, 2007, s. 211). Ulemperne er, at det er 

en dyr og tidskrævende metode, da der kun opnås informationer af en respondent af gangen. Videre 

kan det være svært at analysere de opnåede data og således fastslå betydningen heraf. Det skyldes, 

at der kan være skjulte betydninger og meninger i informanternes måde at udtrykke sig på, hvorfor 

fortolkningen bliver subjektiv (se afsnit 3.2.1.1.5 reliabilitet for uddybelse). Ligeledes er der en 

begrænset betænkningstid for informanten, hvorfor kvaliteten af svarene kan være tvivlsomme 

(Malhotra & Birks, 2007, s. 211).  

Spørgeguiden har været forskelligt alt efter hvilke person, der er blevet interviewet, da fokus har 

været på forskellige emner
2
.  

 

Telefoninterview 

Flere af informanterne, har foretrukket at interviewet blev telefonisk. Derfor er det nødvendigt at 

komme ind på problemer, man som interviewer skal være opmærksom på ved denne metode. 

Ved de telefoniske interviews har der været arrangeret et tidspunkt, hvor det passede informanten. 

Senest dagen inden er spørgeguiden sendt til informanten, der så havde muligheden for at kigge den 

igennem og forberede sig på spørgsmålene.  

 

Ved et telefoninterview kan intervieweren og informanten ikke se hinanden, og det gør det umuligt 

at bruge kropssprog til at aflæse om enten intervieweren eller informanten har forstået spørgsmålet 

korrekt. Ligeledes kan ingen af parterne bruge visuelle hjælpemidler til at fremme forståelsen af 

                                                 
2
 Se bilag 4 til 9 for interviews 
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spørgsmålene og svarene. Det er videre svært for intervieweren at lytte intenst, samtidig med at 

næste spørgsmål bliver forberedt. Derudover skal intervieweren være mere opmærksom på 

stemningsskift, og nedskrive spontane bemærkninger (Andersen, 2008, s.  173), der evt. kan bruges 

senere i interviewet. 

 

Da disse interview blev foretaget havde jeg spørgeguiden printet ud, så der var afstand mellem 

spørgsmålene. På den måde kunne jeg skrive spontane bemærkninger og kommentarer ned under de 

relevante spørgsmål. Dermed undgik jeg, at stille spørgsmål som allerede var besvaret eller jeg 

kunne vende tilbage til nogle bemærkninger som jeg mente skulle uddybes mere. Jeg aftalte videre 

med informanterne, at jeg kunne sende uddybende spørgsmål via mails, hvis det blev nødvendigt. 

Det blev det i et tilfælde, hvor jeg fik uddybet nogle svar som jeg kunne bruge videre i specialet. 

 

3.2.1.2 Interview med personer i ledende stillinger 

Når man interviewer folk, der har ledende stillinger opstår der ofte problemer, specielt hvis 

intervieweren har lavere social status end informanten (Andersen, 2008)
 3

. Nogle af de hyppigste 

problemer er, at folk i ledende stillinger normalt er vant til at sætte dagsordenen. Derfor taler de ofte 

om emner der interesser dem, frem for de emner der interesser intervieweren. I den situation er det 

vanskeligt for intervieweren, at afbryde informanten i vedkommendes talestrøm, da det kan opfattes 

fornærmende. 

 

Den norske professor Egil Fivelsdal
4
 har gjort nogle erfaringer omkring det, at interviewe personer i 

ledende stillinger. Han er kommet frem til seks problemfelter som interviewpersonen bør have 

forberedt sig på inden interviewet foregår (se bilag 2). 

 

Egil Fivelsdals erfaringer 1 til 4 blev der taget højde for under interviewene. Jeg kom igennem flere 

af interviewene ud for, at jeg ikke kunne følge den struktur jeg havde tænkt mig. Ligeledes havde 

jeg ved enkelte interviews svært ved at nå hele interviewet indenfor tidsrammen, fordi 

informanterne havde nye aftaler eller mente at de skulle uddybe svarene mere end jeg havde 

forventet. 

                                                 
3
 René Bruun administrerende direktør i BNI, Ole Kjeldgaard marketingchef for OK Benzin, Niels Wegener, advokat 

og formand for sponsorudvalg i B93, administrerende direktør For Banken, Jørgen Hansen direktør i TSE Consulting 

Scandinavia. 
4
 (Andersen, 2008, s. 145) 
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Erfaring 5 var lidt sværere at bruge, da jeg er alene om denne opgave og dermed er der kun en 

interviewer med den nødvendige ekspertise, det kræver at interviewe folk i ledende stillinger om 

dette emne. Jeg havde også flere udfordringer i at informanterne meldte afbud eller ikke havde tid 

når jeg dukkede op. 

 

3.2.1.3 Bearbejdelse af data 

Alle interviews er optaget og sidenhen transskriberet og vedlagt i bilagene 4 til 9. Når interview 

bliver transskriberet, er der nogle metodiske og teoretiske problemer forbundet med 

transskriberingen, som man som bruger af interviewene skal holde sig for øje. Man skal være klar 

over, at det transskriberede interview ikke er grunddata, men derimod en kunstig konstruktion fra en 

mundtlig til en skriftlig kommunikationsform. Alle transskriberinger fra en kontekst til en anden, 

indeholder en række vurderinger og beslutninger, der præger interviewet i den ene eller anden 

retning (Kvale, 1997, s. 163). Derfor er det nødvendigt at se nærmere på reliabiliteten og validiteten 

i de kvalitative data. 

 

3.2.1.4 Reliabiliteten 

For at sikre reliabiliteten i et interview, ville det bedste være, hvis man kunne få to forskellige 

personer til at transskribere interviewene, og derefter få et computerprogram til at tælle og lave en 

liste over ord, der er forskellige i de to transskriberinger. På den måde opnår man en kvantificeret 

reliabilitetskontrol (Kvale, 1997, s. 164). Det har dog ikke været muligt i denne afhandling, da jeg 

har været alene om afhandlingen, og ikke har haft midlerne til at ansætte folk til at hjælpe med 

denne omfattende proces. Jeg har, for at sikre reliabiliteten, transskriberet interviewene hurtigt efter 

interviewet er foretaget (indenfor 2 dage). Det er gjort mens interviewet stadig var frisk i 

hukommelsen. Derefter har jeg sendt det transskriberet interview til informanten, der har læst 

interviewet igennem og godkendt det. Dermed har jeg fået de fire øjne, der har været med til 

interviewet, til at læse transskriberingen igennem og rette evt. misforståelser.  

 

En af informanterne kom med indvendinger, og der hvor han mente der var sket en misforståelse 

hørte jeg interviewet igennem igen og rettede sætningerne. Jeg sendte den rettede transskribering 

tilbage til informanten, hvorefter han godkendte det rettede interview. 
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3.2.1.5 Validiteten 

For at sikre validiteten i mine dybdeinterviews har jeg transskriberet alle interviewene ensartet. Det 

betyder at jeg har skrevet H ud fra det jeg siger, og forbogstavet eller firmanavn ud fra det som 

informanten siger, lavet ny linje hver gang en ny taler, og hver gang der er en pause i talestrømmen. 

Når et interview transskriberes oversættes det fra et talesprog med et regelsæt til et skriftsprog med 

et andet regelsæt. Derfor er en transskribering af et interview ikke en kopi eller repræsentation af 

den oprindelige virkelighed. Det er derimod en fortolkningsmæssig konstruktion, der er et nyttigt 

redskab, i et speciale som dette. De citater jeg bruger i afhandlingen, har jeg sidenhen gennemhørt, 

for at blive sikker på, at citaterne ikke er fejlciteret. 

 

Med ovenstående i mente, har jeg sikret reliabiliteten og validiteten i interviewene, således at de 

kan bruges videre i afhandlingen. 

 

3.2.1.6 Kvantitative data 

Ved de kvantitative undersøgelser tages der udgangspunkt i et standardiseret og struktureret 

interview, hvor spørgsmålene kommer i en bestemt rækkefølge, der er fastlagt på forhånd og er ens 

for alle respondenterne (Malhotra & Birks, 2007, s. 266). Til dette er der udarbejdet i 

postspørgeskema, som respondenten skal udfylde (Andersen, 2008, s. 173). På trods af navnet, 

skulle spørgeskemaet udfyldes enten på Østerbro Stadion eller via et link som blev tilsendt på mail. 

Inden udsendelse af spørgeskemaet, blev det testet for at undersøge om spørgsmålene var 

forståelige og om der var andre problemer, som spørgeskemaet skulle tilpasses efter. Hele 

spørgeskemaet kan ses i bilag 10. 

 

Fordelene ved denne metode er, at den er forholdsvis billig, mindre tidskrævende og så kan 

intervieweren ikke påvirke respondenten. Desuden er de data der kommer af et spørgeskema relativ 

pålidelige, da respondenten eksempelvis ikke har mulighed for at afkrydse flere forskellige 

svarmuligheder (Malhotra & Birks, 2007, s. 273). Ulemperne er, at respondenterne i dag modtager 

mange spørgeskemaer. Derfor skal der gøres noget ekstraordinært for at få folk til at udfylde 

spørgeskemaet (Andersen, 2008, s. 174). I dette tilfælde var det lodtrækning af 2 gratis billetter til 

en valgfri B93 kamp i sæsonen 2010/2011.  Spørgeskemaundersøgelsen skulle bruges til at finde ud 



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 16 af 163 

 

af, hvad slutbrugerne mener omkring sponsorering, og specielt indenfor emnerne image/goodwill, 

købsintention og kendskab. Derfor undersøger spørgeskemaet kun BtC markedet. 

 

3.2.1.7 Måling og skaleringsproblemer 

Ved udarbejdelsen af spørgsmålene til den kvantitative undersøgelse, er det taget med i 

betragtningen, at det kan være svært at måle respondenternes individuelle opfattelse af forskellige 

begreber, hvor der indgår følelser. Eksempelvis kan købsintentionen og image/goodwill ikke måles 

gennem et direkte spørgsmål, hvor respondenten vurderer deres egen købsintention og 

image/goodwill. Disse begreber måles gennem flere indirekte spørgsmål, hvilke tilsammen giver en 

forståelse for helheden af begrebet. 

 

Spørgeskemaet er udformet med forskellige svarmuligheder, hvor respondenten i nogle tilfælde skal 

give et enkelt svar og i andre spørgsmål flere svar. De fleste tilfælde hvor respondenten skal give et 

svar benyttes Likert skalaen (Malhotra & Birks, 2007, s. 348), hvor respondenten skal angive en 

grad af enighed eller uenighed ud fra en række påstande. Disse spørgsmål har en skala på syv 

kategorier, der rangerer fra meget uenig til meget enig. Der er desuden tilføjet en ottende kategori, 

”ved ikke”, da respondenter, der ikke har en mening, ikke skal tvinges til at svare på noget, som 

dermed ville blive misvisende.  

 

Der er valgt en 8-punkts skala, da den giver et mere nuanceret billede af respondenternes holdning, 

end en skala der er mindre. Der findes ikke en optimal skala, men da spørgeskemaet kun består af 

17 spørgsmål og det kun er 10 af spørgsmålene, der optræder på en Likert skala menes det, at 

respondenterne godt kan holde styr på så stor en skala. 

 

Der anvendes forskellige skalaer ved spørgsmålene. En af disse er nominel skala, der klassificerer 

og identificerer objekter, uden at sige noget om objektets karakteristika (Malhotra & Birks, 2007,s. 

336).  Nominel skala anvendes for eksempel ved spørgsmål omkring køn. Videre anvendes interval 

skala som opstiller svarene således, at der er numerisk lige lang afstand mellem svarene samtidig 

med at nulpunktet er arbitrært (Malhotra & Birks, 2007, s. 340). Skalaen er den mest anvendte i et 

spørgeskema og bruges til alle holdningsspørgsmålene, hvor respondenterne angiver om de er 

uenige eller enige i forskellige udsagn. Til sidst anvendes der også ratio skala, der indeholder de 
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foregående skalaers karakteristika, samtidig med den har et fast nulpunkt (Malhotra & Birks, 2007, 

s. 341). Denne skala anvendes bl.a. ved spørgsmål omkring indkomst og fødselsår. 

 

De kvantitative data vil blive uddybet i analyseafsnittet, hvor resultaterne også vil være at finde. 

Grunden til at de kvalitative data er uddybet mere her, er at nogle af interviewene bliver brugt i 

teoriafsnittet, hvor den sekundære litteratur ikke er uddybende nok. 

 

Generelt er de kvalitative data brugt, til at belyse problemstillinger omkring sponsorering, netværk, 

B2B markedet og sponsorer, mens de kvantitative data er brugt til at belyse forbrugernes opfattelse 

af et sponsorat på BtC niveau. 
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4 Definition af et sponsorat 

 

De fleste forbinder et sponsorat med noget der foregår i sportens verden, som f.eks. bandereklamer 

eller et logo på klubtrøjen. Dette er nødvendigvis ikke forkert, men en meget grov afgrænsning. I 

princippet kan alt sponsoreres. Det være sig events, spillesteder, kunstnere, forfattere, arenaer, 

humanitære organisationer, museer etc. Det er ikke branchen der er afgørende for om der er tale om 

et sponsorat, men derimod vilkårene som aftalen dækker. Denne afhandling omhandler 

sponsorering i idræt og særdeleshed breddeidræt, og afgrænser sig derfor fra andre 

sponsoreringsmuligheder. 

 

Historisk udspringer sponsering fra egentlig filantropi i form af donationer til især kunstnere 

(Grønholdt et al., 2006, kap 15). Der blev for alvor sat skub i sponsoreringen, da motorsporten 

opstod i slutningen af 1800-tallet. Dengang var motorsport også en dyr sportsgren, men nye bil- og 

reservedelsproducenter så en reklameværdi, ved at blive knyttet sammen med motorsporten. 

 

Samtidig med at sponsorering har bredt sig til forskellige brancher, har sponsoreringsbegrebet 

ændret karakter. I starten var der tale om en form for støtte eller donation, hvor sponsoren ikke 

forventede nogen modydelse. I dag kan man ikke tale om sponsorering uden at sponsoren får en 

form for modydelse (Grønholdt et al., 2006). Det er væsentligt at få skilt sponsorering fra donation 

og støtte, fordi sponsorering primært ydes på baggrund af markedsføringsprincipper, mens donation 

og støtte ydes på baggrund af behov. 

 

Grænsen mellem støtte og sponsorering kan være svær at trække, men Per Hagsted (1987) har lavet 

en operativ opdeling
5
: 

 

 Ren støtte (donation): Der bliver hverken stillet krav eller forventning om effekt 

 Skjult støtte: Sponsoren opstiller krav, men forventer ingen resultater 

 Skjult sponsorering: Sponsoren forventer en effekt, men stiller ingen krav 

 Ren sponsering: Sponsoren stiller krav og forventer en effekt 

                                                 
5
 (Grønholdt, Hansen, & Bech Christensen, 2006) kapitel 15 af Erich Karsholt 
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Opdelingen er god fordi den skelner mellem støtte og donation, og sponsorering. Der er dog, sket en 

udvikling siden 1987, hvor denne opdeling blev lavet. Medmindre støtten kommer anonymt, er min 

formodning at alle virksomheder forventer en eller anden form for effekt. Dette var ikke sikkert at 

virksomheder gjorde i 1987 af den simple grund, at virksomheder ikke var så bevidste i deres 

kommunikation, som tilfældet er i dag. 

 

Mange forskere har forsøgt at lave en definition, uden at forskerne imellem er blevet enige om en 

gældende definition. Bl.a. foreslår Tony Meenaghan (1983, s. 9) følgende definition: 

”… sponsorship can be regarded as the provision of assistance either financial or in kind to an 

activity by a commercial organisation for the purpose of achieving commercial objectives.” 

Denne definition har medtaget noget essentielt som jeg mener en definition af et sponsorat skal 

indeholde. Den er operationel i markedsføringsøjemed. Meenaghans definition er dog for bred og 

upræcis. ”Financial assistance” må forstås som betaling, hvorved ”betaling for en aktivitet … for 

at opnå kommercielle mål” ligeså godt kan forstås som ren reklame som sponsorering. 

 

Danskerne Jørgen Søndergaard og Henrik Vedel (Nielsen, 1990, Kap. 2, s. 32) har videre forsøgt at 

lave en definition af begrebet. Formålet med deres definition er at afklare, afgrænse samt 

operationalisere begrebet for planlæggeren (markedsføreren). 

”Sponsorering er betegnelsen for den situation, hvor en forretningsenhed (kaldet sponsor) yder et 

ikke anonymt bidrag til en person/gruppe/organisation (kaldet sponserede) med henblik på at opnå 

goodwill i forretningsenheden og/eller dennes omverden OG gennem tiltag udført inden for aftalens 

rammer at realisere andre kommercielle mål.” 

Denne definition stammer fra 1990, og der er derfor sket meget i de sidste 20 år. Citatet har dog 

”ikke anonymt bidrag” med i sætningen, hvilke differentierer det fra støtte. Dog nævner 

definitionen også ”med henblik på at opnå goodwill”. Ved et sponsorat kan sponsortager opnå 

meget mere end goodwill. Et sponsorat er, udover at det kan danne goodwill, bl.a. også, 

kendskabsfremmende og meget mere (Cornwell & Maignan, 1998; Walliser, 2003). Dette medtager 

definitionen ikke. Generelt er definitionen god og en af de mest gennemtænkte, men har dog 

ovenstående mangler.  
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Videre har ICC (det internationale handelskammer) lavet et kodeks for sponsorering som har 

forsøgt at lave en definition af sponsering. Denne definition prøver desuden, at differentiere 

sponsorering fra ren støtte: 

“any commercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of the sponsor and 

sponsored party, contractually provides financing or other support in order to establish an 

association between the sponsor's image, brands or products and a sponsorship property in return 

for rights to promote this association and/or for the granting of certain agreed direct or indirect 

benefits” (International Chamber of Commerce, 2003). 

Denne definition er den mest udbredte og anvendes som international referenceramme (Grønholdt 

et al., 2006). Den har dog den mangel, at det ikke klart fremgår, at det skal være en aftale mellem to 

partere. Ifølge ICC kodeks kan en virksomhed godt være sponsor for en event eller andet, som 

virksomheden selv står for. 

 

Walliser (2003, s. 18) er, efter at have undersøgt 233 artikler omkring sponsering, kommet frem til, 

at forskere ikke er blevet enige om en definition. Han mener:  

”It Appears that researchers have recognised that a sufficient number of definitions of sponsorships 

exist and that it is impossible to reach complete agreement on a single one.”  

Som Walliser nævner, har sponsorering så mange grene, at det næsten er umuligt at blive enige om 

en klar definition, der er tilstrækkelig til at dække dem alle. Enten bliver definitionen for smal og 

udelukker en lang række oplagte sponseringsmuligheder eller også bliver den for bred og dækker 

stort set al markedsføring.  

4.1 Egen definition 

I min definition lægges der vægt på, at det er et fordelagtigt arrangement for både sponsorudbyder 

og sponsortager. Det vil sige at både sponsorudbyder og sponsortager skal have noget ud af 

sponsoratet. I sponsortagers tilfælde er det at kunne udnytte sponsorudbyders sfære til at opnå 

kommercielle mål. I sponsorudbyders tilfælde, er det at få tilført midler i form af penge, udstyr 

og/eller service af sponsortager. I det optimale sponsorat bør værdien af det som sponsorudbyder 

tilbyder, være det samme som værdien af det som sponsortager får. 

Videre skal være tale om et arrangement som sponsorudbyder sælger til sponsortager. Dvs. at der 

skal være minimum to parter, som skal indgå sponsoraftalen.  
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Min definition på et sponsorat er følgende: 

Sponsering er et gensidigt fordelagtigt arrangement, der har til hensigt at tilføre betaling, 

udstyr og/eller service fra en virksomhed/organisation (sponsortager) til en 

enkeltperson/klub/institution (sponsorudbyder) med henblik på at benytte sponsorudbyder og 

dennes sfære som kommunikationsmiddel til at opnå kommercielle mål. 

 

Sponsorudbyders sfære skal forstås som både de fysisk håndgribelige ting som f.eks. bander, 

spilledragter m.v., samt de ikke fysiske håndgribelige ting, som f.eks. relationer til andre sponsorer. 

Det kunne også være sponsorudbyder image hos befolkningen, en udvalgt målgruppe, 

sponsorudbyder som referencegruppe m.v. Det er vigtigt at sponsorudbyder og sponsortager, er 

enige om hvad den enkelte sponsortager vil bruge, og hvad succeskriterierne er. 

 

Kommunikationsmiddel skal forstås som alle de tiltag, der kan indgå i en virksomheds 

marketingmix, med det formål at formidle et budskab til omverdenen. Det kan f.eks. være til 

kunder, forretningsforbindelser, målgrupper osv. 

 

Definitionen er lidt lang, men indeholder de væsentlige effekter en virksomhed kan få ud af et 

sponsorat. Specielt indenfor breddeidrætten, er det vigtigt at definitionen indeholder ”… udstyr 

og/eller service”, da disse ting kan have lige så høj værdi for en klub som penge kan. Ligeledes er 

”… gensidig fordelagtigt arrangement” vigtigt at klubben tager til sig. Dvs. at klubberne skal 

hjælpe og sørge for at sponsoratet også bliver fordelagtigt for sponsortager og ikke kun for klubben.  

 

4.2 Metode eller medie 

Det er videre essentielt at definere om et sponsorat er en metode eller et medie. Hvis et sponsorat 

ses som et medie kan sponsortager nøjes med at bruge sponsoratet i sponsortagers markedsføring. 

Betragtes sponsoratet som en metode, supplerer og helst integreres sponsoratet i sponsortagers 

øvrige markedsføring.  

Indenfor elitesport, er eksponeringen steget markant de sidste mange år, således at et sponsorat kan 

bruges som et medie, hvor sponsortager kun bruger det kommunikationsunivers, der omgiver 

sponsorudbyder. 
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At betragte et sponsorat som en metode, der supplere den øvrige markedsføring er interessant. Det 

skyldes at virksomheder, ved at koble sponsorater til deres markedsføring, får anderledes metoder 

til at ramme forbrugerne og komme i kontakt med andre virksomheder end traditionelle 

markedsføringsmetoder gør. 

 

I breddeidræt kan sponsorater ses som både et medie og en metode. For den lokale virksomhed, der 

henvender sig til lokalområdet, kan et sponsorat godt bruges som medie. Virksomheder med en 

mere geografisk adskilt målgruppe, må betragte sponsorering i breddeidræt som en metode, der 

supplere den øvrige markedsføring. 

 

I næste afsnit vil fokus være på, hvad et sponsorat kan bruges til, og hvilke motivationer 

virksomheder tidligere har haft, for brug af sponsorering som en markedsføringsmetode.  

5 Sponsorering 

 

Bettina Cornwell og Isabelle Maignan (1998) har samlet artikler skrevet omkring sponsorering. De 

har undersøgt artikler skrevet på engelsk, fransk og tysk og har fundet frem til 74 artikler. Disse 

artikler deler forfatterne op i fem emner: (1) definition af sponsorering, (2) aspekter omkring 

sponsorering, (3) måling af effekt, (4) strategisk brug af sponsorering og (5) etiske og legale 

overvejelser omkring sponsorering.
6
 Cornwell nævner, at disse fem emner, er de mest analyserede 

emner indenfor litteraturen, men gør det klart at artiklerne ikke klarlægger alle aspekter indenfor 

sponsorering. 

 

I 2003 har Björn Walliser (Walliser, 2003) fra det franske universitet i Nantes, lavet en opdatering 

af Cornwell og Maignans samling af studier. Wallisers artikel fremhæver undersøgelser lavet 

mellem 1996 og 2001, hvor Cornwell og Maignans artikel fremhæver undersøgelser fra før 1996. 

Walliser bruger Cornwell og Maignans fem emner som beskrevet ovenfor og supplerer med viden, 

der ikke var til stede da Cornwell og Maignans offentliggjorde deres artikel. 

 

Ved hjælp af disse to artikler vil dette afsnit beskrive, hvad litteraturen indtil 2001 har fundet ud af 

omkring sponsorering. Der hvor det findes nødvendigt med en uddybning af Walliser og Cornwells 

                                                 
6
(1) Nature of sponsorship, (2) Managerial aspects of sponsorship, (3) Measurement of sponsorship effects, (4) Strategic 

use of sponsorship og (5) legal and ethical considerations in sponsorship. (Cornwell & Maignan, 1998, s. 2) 
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artikler, har jeg læst de artikler som Walliser og Cornwell referere til. Første emne omhandlende 

definition af sponsering vil blive udeladt, da det tidligere i afhandlingen er blevet defineret (se afsnit 

4.1 Definition af et sponsorat). Ligeledes kan det sidste emne omkring legale og etiske overvejelser 

ses i bilag 1. 

 

Dags dato er der ikke lavet en opsamling omkring sponsering fra 2001 til 2010. Der hvor det findes 

nødvendigt, bliver der henvist til artikler skrevet i denne periode, hvis disse artikler kan bidrage til 

besvarelsen af opgavens problemstilling. 

 

Der er ligeledes kun enkelte artikler, der omhandler sponsering i breddeidræt. Derfor vil der i dette 

afsnit indgå primær data, i form af interview med personer, der til dagligt arbejder med sponsering i 

breddeidræt. 

 

5.1 Aspekter omkring sponsorering 

Ifølge Cornwell, har litteraturen indenfor aspekter omkring sponsering drejet sig om fem 

dimensioner, hvoraf en enkelt af disse dimensioner er vigtig i forhold til denne afhandlings 

problemstilling
7
. Denne dimension er mål og motivation for at bruge sponsering. Mange af 

artiklerne har undersøgt, hvad forskellige virksomheder forventer af sponsering. De gennemgående 

forventninger er bedre image, større kendskab og øget salg. Flere af de artikler som Cornwell 

refererer til, mener at disse tre punkter ikke er uddybende nok. Bl.a. er et af argumenterne, at de tre 

punkter er taget ud fra store koncerner, mens mindre virksomheder sponsorerer for at hjælpe 

lokalsamfundet og skabe en relation til lokalsamfundet (Cornwell & Maignan, 1998, s. 13).  

 

Hoek, Gendall og West (1990) har undersøgt 19 virksomheder på New Zealand for at finde frem til 

hvorfor de har valgt at sponsorere. Deres konklusioner er mere uddybende end Cornwells og 

indeholder tre ekstra motivationer. De seks motivationer som Hoek, Gendall og West har fundet 

frem til, nummeret fra vigtigst til mindst vigtigst er: Øge goodwill, forbedre image, øge kendskab, 

øge salg, ledelsens interesse og medarbejder rekruttering. Igen er det image/goodwill, kendskab og 

salg, der er de vigtigste parametre. 

                                                 
7
 De andre dimensioner er Publikum (constituency og audience), organisationsstruktur (organizational structure), 

ansattes behov (personnel requirements) og budgettering (budgeting). Grunden til at disse fire dimensioner ikke bliver 

uddybet er, at de ikke kan bidrage til besvarelse af afhandlingens overordnede problemstilling.  
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Kendetegnet ved alle artiklerne er, at de er deskriptive og derfor gode til at identificere fælles mål 

og motivationer, men mangler at evaluere om de ønskede mål er opnået i forhold til hvilke slags 

sponsorat, der er indgået. 

 

Walliser har også fundet frem til, at det er image og øget kendskab, der er de vigtigste grunde til at 

virksomheder bruger sponsering (Walliser, 2003, s. 11). Ligeledes nævner Walliser nogle kriterier 

som virksomheder har haft ved indgåelse af sponsorater (Walliser, 2003, s. 11). Disse er: 

Sammenkædning mellem sponsors produkt og den sponsorerede aktivitet, sammenhæng mellem 

målene hos sponsortager og sponsorudbyder, image og popularitet af det sponsorerede, villighed til 

at sponsorudbyder vil samarbejde på lang sigt, geografisk opnåelighed, hvilke rettigheder sponsor 

får og mulighed for at integrerer sponsoratet i virksomhedens øvrige marketing strategi. 

 

En artikel skrevet af Rhonda Mack (1999), har undersøgt mindre virksomheder og deres motiver for 

at sponsorere. I den artikel finder Mack vha. en fokusgruppe og et spørgeskema, ud af, at de fire 

vigtigste motiver for brug af sponsering i mindre virksomheder er: Give noget tilbage til 

lokalsamfundet, forbedre image/goodwill, interesse og/eller bekymringer omkring en given event 

eller klub og medarbejderinvolvering i eventen/klubben eller foreningen (Walker Mack, 1999, s. 

28). Det er værd at bemærke, at det kun er image/goodwill, der er gennemgående i forhold til hvad 

større virksomheder bruger sponsering til.  

 

Hoek, Gendall og West og Cornwell fandt frem til at en af de seks vigtigste årsager til sponsering 

var øget salg. Det står noget i kontrast til Mack, der i hendes artikel nævner øget salg som en 

mulighed, men hendes spørgeskema viser, at på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er ”meget enig” og 6 er 

”meget uenig” at øget salg får 4.28 (Walker Mack, 1999, tabel 3, s. 29).  

 

Ifølge ovenstående er motivationerne for sponsering mange. Dog er de gennemgående motivationer 

indenfor breddeidrætten at forbedre image/goodwill, hjælpe lokalsamfundet, skabe relationer i 

lokalsamfundet, medarbejderinvolvering i klubben, bekymring om en klub og give noget tilbage til 

lokalsamfundet. Det adskiller sig fra eliteidræt, hvor de primære motivationer er øget kendskab, øge 

salg, medarbejderrekruttering og forbedre image/goodwill.  
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Nedenfor vil der vha. primær data findes yderligere motivationer for sponsering og uddybninger af 

ovenstående motivationer. 

  

Thomas Bierholm fra sponsorbureauet Promovator mener, at virksomheder der sponsorer i 

breddeidrætten skal lægge vægt på følgende
8
: 

”… de skal tænke ud af boksen ved f.eks. at tænke på, hvordan klubben og sponsor kan udvikle 

værdiskabende koncepter sammen (værdi for klubbens medlemmer og byens indbyggere) - f.eks. ved 

at opbygge fede stævner sammen, ved at sælge sponsors ydelser til klubbens medlemmer til 

favorable priser, ved at lave imageopbyggende initiativer sammen (f.eks. dage der samler ind til 

klubben eller klubbens ungdomsarbejde).” 

Værdiskabende koncepter til gavn for klubbens medlemmer og byens indbyggere er specielt noget 

som sponsorudbyder for gavn af. Sponsortager får så til gengældt solgt nogle ydelser (øget salg) og 

forbedre image/goodwill blandt byens indbyggere og klubbens medlemmer. Thomas Bierholm 

ligger specielt vægt på image indenfor breddeidrætten, hvis det vel at mærke gøres på den rigtige 

måde: 

”Der er en stor imagemæssig effekt at hente, såfremt man gør det korrekt. F.eks. har Danfoss altid 

sponseret i deres lokalområde, hvilket har givet en imagemæssig effekt - især fordi Danfoss ved at 

sponsere breddeidræt i lokalområdet, jo derigennem sponserer medarbejdernes og medarbejdernes 

børns interesser.” 

Eksemplet med Danfoss illustrere godt, hvordan en virksomhed kan bruge et sponsorat i 

breddeidrætten til at øge image. Danfoss ligger i Sønderjylland, hvor der ikke bor så mange 

mennesker. Derfor er de nød til at tiltrække medarbejdere fra nærområdet, og en god måde at gøre 

det på, er ved at medarbejderne og potentielle medarbejdere oplever, at Danfoss har et godt image 

og derfor søger arbejde der.  

Thomas Bierholm mener desuden, at image skal bruges overfor medarbejdere i stedet for overfor 

kunder, hvilke er anderledes i forhold til den generelle opfattelse af image/goodwill. 

 

Det Thomas Bierholm nævner som motivationer for virksomheder til at indgå sponsorater hænger 

rimelig sammen med resultaterne fra artiklerne. Dog får Thomas Bierholm koblet øget salg på, ved 

at koble salg til en anden motivation (imageskabende aktiviteter). 

  

                                                 
8
 Se interviewet med Thomas Bierholm i bilag 4 



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 26 af 163 

 

Dermed er de primære årsager til at indgå relationer i breddeidræt følgende: Forbedre 

image/goodwill, hjælpe lokalsamfundet, skabe relationer i lokalsamfundet, medarbejderinvolvering 

i klubben, bekymring om en klub, give noget tilbage til lokalsamfundet og øget salg (kun hvis den 

bliver koblet sammen med en af de andre motivationer). 

 

5.2 Måling af effekt 

Måling om en virksomhed opnår den ønskede effekt, vha. et sponsorat, får stadig større og større 

opmærksomhed. Det skyldes at der endnu ikke er en anerkendt metode til at måle effekten. 

Forskellige forskere har lavet forskellige metoder, som alle er blevet kritiseret for ikke at være 

fyldestgørende, eller for at måle noget forkert (Cornwell & Maignan, 1998, s. 14). Flere af 

metoderne ligger vægt på eksponeringen gennem andre medier såsom TV og Radio, hvilke ikke kun 

er en dårlig metode fordi et sponsorat giver mere end bare eksponering, men heller ikke kan lade sig 

gøre i breddeidræt, da det ikke bliver dækket af de store landsdækkende medier. 

 

Generelt har studierne været inkonsistente i deres konklusioner, hvilke forsvares med metodiske 

svagheder såsom få respondentsvar. Andre muligheder for den manglende forståelse for måling af 

sponseringseffekt, kan skyldes at mange virksomheder, gør det fordi ejeren eller direktøren har en 

personlig interesse i en sportsgren eller klub, og ikke en kommerciel interesse, ligesom 

målsætningerne med sponsoratet ikke er uddybet nok. 

 

I Wallisers (2003) oversigt over sponsering, er det klart måling af effekt, der er lavet flest 

undersøgelser omkring. Han deler afsnittet op i tre hovedområder alt efter hvad der er valgt som 

uafhængig variable. De tre uafhængige variable er kendskab, image/goodwill og købsintention. 

Disse tre variable er også dem der vil blive undersøgt i den kvantitative analyse, ligesom det er de 

variable litteraturen har fundet ud af, er de hyppigste årsager til indgåelse af et sponsorat i 

eliteidræt. 

 

5.2.1 Kendskab 

Størstedelen af de studier der måler en effekt af sponsering, har haft kendskab som uafhængig 

variabel. Det er der kommet tre forskellige tilgange ud af, nemlig hvordan offentligheden tager 
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notits af sponsor, faktorer der influerer sponsors genkaldelse/association og processer der relaterer 

sig til genkendelse i publikums sind. 

 

Specielt i de tidlige studier, der omhandler måling af kendskab, var fokus på generel kendskab af 

sponsor i offentligheden eller kendskab af sponsor associeret med sponsorudbyder. Resultaterne er 

meget inkonsistente bl.a. pga. få svar i undersøgelserne.  

 

En anden gruppe af artiklerne fokuserer på genkaldelse eller associationer. Det er betydelig beviser 

på, at genkaldelse stiger som en funktion af varighed af eksponeringen af sponsor, tidligere 

kendskab af sponsor, længde og design af budskabet, demografiske forhold såsom alder og 

publikumsinvolvering i det sponsorerede. Videre viser det sig at kendskab stiger yderligere, hvis 

sponsering bliver brugt som metode. Enkelte af artiklerne hævder endda at sponsering alene (som 

medie), selv over en lang periode, ikke er effektivt i forhold til at generere øget kendskab. 

Klassisk reklame kan hjælpe med at skabe et link mellem sponsor og det sponserede, hvis det 

fortæller associationerne mellem parterne. Det har vist sig i flere artikler, at genkaldelse stiger lige 

før et event og falder tilbage til næsten samme niveau et par uger efter eventen (Walliser, 2003, s. 

14).  

 

Den tredje gruppe af artikler har indtaget et forbruger perspektiv. De viser at, hvis associationen 

mellem sponsor og det sponsorerede er perfekt matchet, kan publikum, i længere tid, genkalde 

sponsors navn fra deres hukommelse uden problemer. Hvis associationen har været svag, hvilke det 

typisk er i et overfyldt mediebillede, vil publikum genkalde sponsor ud fra andre situationer, hvor 

de har stødt på markedsføring af sponsoren. Det kan være med til at forklare, hvorfor mange 

forskere har haft en betydelig fejlagtig genkaldelse af sponsors navn.  

 

Jørgen Hansen fra TSE Consulting uddyber ovenstående, og siger at værdier mellem sporten, 

sponsorudbyder og sponsortager skal hænge sammen
9
:  

”Hvis en virksomhed overvejer et sportssponsorat er det fordi de værdier der - i den optimale 

verden giver et match i forhold til sporten, og det produkt du har med at gøre.” 

                                                 
9
 Se interviewet med Jørgen Hansen i bilag 5 
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Dermed skal klubber, udover at vide hvad deres værdier er, også vide hvilke værdier deres sport 

hænger sammen med, således at matchet mellem alle tre bliver så perfekt som muligt. Mange, både 

sponsortager og sponsorudbyder, overser dette og det ifølge Jørgen Hansen skyldes: 

”… sporten som definition er positivt” 

Derfor er det sikkert at man opnår noget positivt ved et sponsorat. Det kan dog være, at 

sponsortager kan opnå noget endnu mere positivt, hvis det rigtige match er mellem alle tre dele. 

Videre nævner Jørgen Hansen følgende: 

”… den klub der i særlig grad har fokus på det, ja så kan der godt være en lokal virksomhed, der er 

innovativ og ligger i nogle erhverv, hvor det at man måske satser på viden og talentudvikling, som 

kunne tænke sig at gå ind og støtte… Altså om man satser på piger, elite eller integration, så man 

ikke bare er en ren breddeidrætsklub, det kan der godt være nogle værdier i.” 

Det er vigtigt at klubber skaber en profil, der differentiere sig fra andre klubber i samme sportsgren. 

Derigennem er det lettere at finde sponsorer, der matcher med klubben og sportens værdier. 

 

Generelt er kendskab ikke en af årsagerne til at sponsortagere indgår sponsorater i breddeidrætten, 

hvilke giver god mening, da events og lign. ikke bliver eksponeret så kraftig som i eliteidræt og 

andre markedsføringsmetoder.  

 

Jan Otte, der har arbejdet med sponsorater i mange år, nævner videre at
10

: 

”Folk kan kun huske få sponsorer. Så det skal være relevant – ellers filtrerer de det fra,” 

Ifølge ovenstående er et stadion fyldt med sponsornavne, uden deres budskab er relevant, 

ligegyldigt. Forbrugerne filtrerer sponsorerne fra. Jan Otte siger videre, at kendskab er en dårlig 

metode til at måle effekten af et sponsorat: 

”Kendskab er et dårligt mål for effekt. Det er højst en grov indikation. Det er typen og aktiveringen 

af sponsoratet kombineret med selve kommunikationen i det, der er afgørende for, om der kommer 

en effekt. Det må gerne udfordre folk, så de kommer til at tænke positivt over sponsoratet” 

Kendskab kan ifølge Jan Otte bruges til at lave en grov indikation, såsom hvor mange der bliver 

eksponeret overfor sponsoratet. Det er dog ikke kendskab, der ifølge Jan Otte skal måle om 

sponsoratet har haft en effekt. 

 

  

                                                 
10

 http://www.idan.dk/Nyheder/713sponsoreffekt.aspx d. 3/12-2010 

http://www.idan.dk/Nyheder/713sponsoreffekt.aspx
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Thomas Beirholm fra Promovator er enig i Jan Otte. Han siger følgende: 

”Problemet er, at man i mange år har sammenlignet måling af sponsoreffekt med måling af TV- 

eller printreklamer - primært fordi sponsering er set på som et eksponeringsværktøj. Og der kan det 

være svært at sammenligne effekten af en LED bande sat op mod en TV-reklame. Sponsering kan 

dog meget mere end bare være et medie” 

Thomas Bierholm gør det her klart, at man skal differentiere måling af et sponsorat med måling af 

TV eller printreklamer. Et sponsorat indeholder nogle andre muligheder, og skal derfor også måles 

på en anden måde. 

 

5.2.2 Image/goodwill 

Der er kun enkelte studier, der har haft fokus på image/goodwill effekt på sponsering. Oftere har 

fokus været på image overførsel samtidig med undersøgelse af kendskab eller købsintention.  

Der er dog bevis for, at sponsering kan bruges til at forbedre forskellige image dimensioner. Det 

viser sig, ligesom det gjorde med kendskab, at image/goodwill kun er midlertidigt, og det skal gå 

hånd i hånd med andre kommunikationsmidler (Walliser, 2003, s. 15).  

 

Sverre Riis Christensen (2006) mener, at et sponsorat indgås, fordi virksomheder prøver at få en 

”rub-off” effekt. Det kan forklares på følgende måde
11

:  

“Change consumer attitudes towards the company from xx to yy, where xx and yy are expressions 

of a current state and a desired state, respectively” 

Altså en ændring i forbrugernes holdning til sponsortager fra et stadie til et andet stadie. 

 

Erich Karsholt redegør yderligere, og nævner at især virksomheder med ”svage” brands kan bruge 

sponsering. Her skal virksomheden finde et sponsoremne, som har et stærkere brand end 

virksomhedens eget. Herigennem kan virksomheden låne det stærkere brand og derigennem 

forstærke sig eget brand overfor forbrugerne (Grønholdt et al., 2006, kap. 15). 

5.2.3 Købsintention 

Generelt siger respondenter til undersøgelser omkring sponsering, at de typisk er mere tilbøjelig til 

at købe produkter fra virksomheder der sponsorerer, frem for virksomheder der ikke sponsorerer. 

                                                 
11

 (Christensen, 2006) 
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Hvis forbrugerne bliver spurgt, mens de er til stede ved et event, viser det sig at forbrugere med 

lavere uddannelser, uanset køn, er mere tilbøjelig til at købe produkter fra virksomheder der 

sponsorerer.  

 

Men hvis der bliver set på forbrugernes adfærd, viser det sig at brug af produkter fra virksomheder, 

der sponsorerer ikke nødvendigvis er højere end brug af produkter fra virksomheder, der ikke 

sponsorerer. Studier (Walliser, 2003, s. 16) viser, at sponsering kan øge virksomheders finansielle 

værdi, specielt hvis der er en logisk sammenhæng (match) mellem virksomheden og det 

sponsorerede, som også blev nævnt under kendskab. 

 

Kendskab, image/goodwill og købsintention er de tre variable, der er blevet undersøgt mest. Det 

skyldes, i eliteidræt er det de tre variable som sponsorer oftest bruger som incitament til at indgå et 

sponsorat. Der er ikke lavet nogen undersøgelser i breddeidrætten, der viser effekten af et sponsorat 

i breddeidræt. 

 

En af de praktiske metoder, der oftest bruges til at måle effekten, er ROI (Return On Investment) 

eller ROSI (Return On Sponsorship Investment).  

Ryan O´keefe, Peter Titlebaum og Courtney Hill (2009) har undersøgt de fire store amerikanske 

ligaer (NFL, NBA, MLB og NHL) og fundet frem til at ROI er den metode som de fleste 

amerikanske sponsortagere bruger. Det er dog svært at bruge denne metode, specielt hvis 

virksomheden bruger andre markedsføringsmetoder, da man ikke kan se om en evt. effekt stammer 

fra sponsoratet eller fra andre markedsføringsaktiviteter. 

Herhjemme har OK Benzin udviklet deres egen metode til at måle effekten, hvilke nok er den 

metode der kommer tættest på en korrekt metode. Den går du på at alle kunder kan få et personligt 

OK benzinkort, som er tilknyttet en klub som OK Benzin sponsorere. Hver gang kunden køber 

Benzin på en OK benzinstand, med sit OK kort, giver OK Benzin 6 øre pr. liter benzin til den 

pågældende klub
12

. På den måde kan OK Benzin måle præcis hvor mange liter benzin de enkelte 

sponsorater giver, og udbetale de 6 øre pr. liter benzin til klubberne. OK bruger deres sponsorat som 

en metode, der er integreret i deres øvrige markedsføring. Derfor kan det med denne metode igen 

være svært at måle om kunderne vælger en OK tank pga. klubben har skaffet kunder til OK eller 

pga. deres øvrige markedsføringsmetoder. 

                                                 
12

 Se bilag 8 
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Den nyeste forskning indenfor markedsføring er estimering af NERS (Net Emotional Response 

Strenght), for brands og mærker. NERS kan bruges til, at virksomheder finder den rigtige 

klub/sport, hvor der er match, således at den ønskede effekt kan opnås. Ligeledes kan NERS bruges 

af klubber, til at finde frem til hvilke slags sponsorer som klubben ønsker (Christensen, 2006, s. 61). 

  

5.3 Strategisk brug af sponsering 

I 1998, hvor Cornwell skrev sin artikel, var der ikke særlig stor fokus på strategisk brug af 

sponsering. I 2003, hvor Walliser har lavet sin opsamling omkring sponsering, er der kommet lidt 

større fokus på den strategiske brug. De firmaer, der har haft succes indenfor sponsering, er dem der 

har inkorporeret sponsering som en del af deres overordnede marketing strategi (brugt det som en 

metode). Firmaer der har brugt sponsering ad hoc f.eks. pga. manglende ressourcer eller pga. en 

direktørs personlige interesse i en bestemt klub, har i bedste tilfælde opnået en midlertidig succes. 

Ud fra dette bør et sponsorat ses som en metode frem for et medie. 

 

Erich Klarsholt (Grønholdt et al., 2006, s. 251) har opstillet nedenstående sammenfatning, om 

hvornår det er godt at sponsorere. Listen skal ikke ses som endelig, men mere som et fingerpeg, om, 

hvornår virksomheden bør overveje et sponsorat: 

- Når man søger et tema for markedsføringen 

- Når virksomheden eller varemærket ikke er stærk nok til at sikre et tilstrækkeligt 

engagement hos målgruppen 

- Når virksomheden eller dens produkter behøver at låne andres image for at forstærke eller 

forandre sit eget 

- Når man har brug for at nå målgruppen gennem interesse/livsstil og få adgang til deres tid 

- Når man har behov for en indholdsrig eller meningsfuld måde at skabe repræsentation på 

- Når det sponsorerede har en naturlig sammenhæng med sponsoren eller med målgruppen 

- Når aktiviteten kan integreres i virksomhedens øvrige kommunikation 

- Når man har behov for aktiviteter der kan samle medarbejderne 

- Når man ønsker at købe sig ind i et netværk eller skabe en kontaktflade 

- Når man ønsker at tilføre sin markedsføringsstrategi ny effektivitet 
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Som det fremgår, er der mange forskellige strategiske muligheder i et sponsorat. Det er vigtigt at 

både sponsortager og sponsorudbyder er bevidste omkring mulighederne som et sponsorat kan give. 

Det er dog, som Walliser (2003) nævnte, vigtigt at klubberne påpeger at den største effekt opnås, 

ved at der er strategisk sammenhæng mellem sponsoratet og den øvrige markedsføringsplan. 

5.4 Aktivering 

Et sponsorat bør aktiveres, for at virksomhederne opnår den ønskede effekt af et sponsorat. 

Aktivering betyder i sin enkelthed, at man skal synliggøre sit sponsorat på den ene eller anden 

måde. I denne proces kræver det, at virksomheden selv er aktiv og poster penge i aktivering af 

sponsoratet.  

 

Jørgen Hansen fra TSE Consulting fortæller følgende: 

”Aktivering er synliggørelse af sponsor. Det vil sige at ved nogle hjemmekampe at blive omtalt og 

ved f.eks. en generalforsamling i klubben eller andre arrangementer - at sponsoren får lidt taletid.” 

Citatet fortæller hvad aktivering er og en måde at aktivere et sponsorat på. Der er utrolig mange 

måder og metoder. Det er i princippet kun fantasien, der sætter grænserne for hvordan sponsoratet 

aktiveres. 

 

Aktivering er en ekstra udgift som virksomhederne skal være klar over. I 2006 viste en analyse i 

USA at for hver krone investeret i sponsorater brugte virksomhederne 1,7 kr. i aktivering
13

. Troels 

Troelsen, sportsøkonom fra CBS, har i 2008 udtalt følgende
14

:  

”Ved de helt store sponsorater sagde man tidligere, at aktiveringen kostede lige så meget som 

sponsoratet. Men jeg har netop hørt fra FIFA, at tendensen er, at aktiveringen nu koster dobbelt så 

meget som rettighederne” 

Tendensen er således, at det koster mere i aktivering end selve sponsoratet. Det er vigtigt at 

klubberne er klar over dette, når de skal erhverve sig nye sponsorer. Hvis klubberne ikke gør 

sponsorerne opmærksom på dette, vil sponsorerne ikke få særlig meget ud af deres sponsorat, og 

dermed er sandsynligheden for at sponsorerne forlænger deres sponsorat mindre. Troels Troelsens 

citat er dog taget ud fra fodbold på absolut topplan, hvor aktiveringen alt andet lige koster mere end 

den gør i breddeidrætten. Der er dog ingen tvivl om, at jo flere kroner der bruges på aktivering, jo 

større udbytte får virksomheden af sponsoratet. 

                                                 
13

 Promovator, sponsornyt, april 2006, s. 5 
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Sverre Riis Christensen har opsat en matrice, der viser de muligheder virksomhederne har indenfor 

aktivering af et sponsorat.  

 

 

I denne matrice er der fire scenarier. I højre hjørne nede er massekommunikation, såsom bander, 

navn på trøjer osv. Det er kendetegnet ved afsenderen (sponsoren) og modtageren (forbrugeren, den 

der er til kampen/eventen) begge er passive. Denne form vil næsten aldrig kunne betale sig i 

breddeidræt pga. der er så få personer der bliver eksponeret overfor sponsoren. Denne metode er 

lang den billigste og rammer forbrugerne bredt. 

 

Til venstre i matricen er modtageren stadig passiv, mens afsenderen er aktiv. Det kan f.eks. være, at 

afsenderen (sponsortager) fortæller noget i pausen, overrækker medaljer eller laver andre former for 

arrangementer, hvor modtageren ikke kan få evt. spørgsmål svaret med det samme. Dette er en 

mulighed for sponsortagere i breddeidrætten, da de kan fortælle lidt mere omkring hvorfor de er 

sponsorer og hvilke virksomhed de er. Denne metode er dyrere end massekommunikationen, da 

sponsor selv skal være til stede og sponsor skal have udarbejdet noget materiale. 

 

I øvre højre hjørne er sponsor passiv og modtager aktiv. Der hvor man oftest ser denne form for 

markedsføring er ved en virksomhed køber rettighederne til et stævne og så kalder stævnet 

sponsorens navn. Sponsoren er ikke til stede ved eventen, mens modtageren som regel selv deltager 

i eventen. Denne form er også dyrere end massekommunikation. 
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I øverste venstre hjørne er både sponsor og modtager aktive. Det er som regel en til en eller sponsor 

til en lille gruppe modtagere. Det er klart den dyreste form for markedsføring i denne matrice. 

Denne metode forekommer ikke så ofte i breddeidræt, men der er ikke noget i vejen for det. Det 

kunne f.eks. være til den lokale generalforsamling eller ved netværksmøder, hvor sponsoren får 

taletid og modtageren kan stille spørgsmål og få svar.  

 

Generelt for matricen bliver aktiveringen større, jo længere vi bevæger os væk fra 

massekommunikation og jo tættere på hospitality. Effekten af sponsoratet bliver også tilsvarende 

større. Man skal som virksomhed være helt klar over, hvad det er man vil have ud af sponsoratet, 

hvor mange penge man vil lægge i sponsoratet og specielt i aktiveringen af det. Det er vigtigt at 

klubberne kommunikere dette ud til sponsorerne inden indgåelse, da det for nogle virksomheder kan 

komme lidt som en overraskelse, at de skal bruges penge på at synliggøre sponsoratet. 

 

5.5 Sammenfatning 

I denne afhandling er der lagt vægt på, at et sponsorat er et gensidigt fordelagtigt arrangement 

mellem to parter (sponsortager og sponsorudbyder). Med dette menes at både sponsor og klub skal 

opnå fordele af sponsoratet. Det gøres ved at sponsor for lov til at udnytte klubbens sfære, mens 

klubben får penge, materialer eller ydelser. 

 

Et sponsorat kan bruges på mange forskellige måder. I breddeidræt er motivationerne oftest at 

forbedre image/goodwill, hjælpe lokalsamfundet, skabe relationer i lokalsamfundet, 

medarbejderinvolvering i klubben, bekymring om en klub, give noget tilbage til lokalsamfundet og 

øget salg (bruges ikke alene, men sammen med andre motivationer). 

 

Effekten af et sponsorat er svær at måle. De forsøg der er gjort viser, at et sponsorat stiger som 

funktion af varighed, tidligere kendskab til sponsor, budskab og publikumsinvolvering. Et sponsorat 

stiger yderligere, hvis det ses som en metode og inkorporeres i anden markedsføring. Det vigtigste 

er, at matchet mellem sponsortager, sponsorudbyder og sporten er godt. Hvis matchet er godt, kan 

forbrugerne huske sponsortager i længere tid. 
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OK Benzin har udviklet en metode, hvor de kan se præcis hvor mange liter benzin, hver enkelt 

forbruger køber, og på den måde betale den enkelte klub. OK Benzin er i Danmark dem, der har den 

bedste metode til at måle effekten af et sponsorat. 

 

Andre måder er f.eks. vha. ROI og NERS. Ved ROI er det svært at se effekten, hvis der også bruges 

andre markedsføringsmetoder end sponsering.  

NERS er god metode for virksomheder til at finde frem til hvilke klubber og sport, der skal 

sponsoreres. Ligeledes kan det bruges af klubberne, til at finde frem til hvilke sponsoremner de skal 

opsøge. 

 

Generelt siger forbrugere, at de er mere tilbøjelige til at købe produkter fra virksomheder der 

sponsorerer. Dog er forbrugernes adfærd anderledes, da forbrug af produkter fra virksomheder der 

sponsorerer, ikke er højere end for produkter fra virksomheder, der ikke sponsorerer.  

 

For at få det optimale ud af et sponsorat bør det aktiveres. Virksomheder skal være klar over at 

aktivering koster penge. En tommelfingerregel er, at virksomheder skal bruge dobbelt så mange 

penge på aktivering som de skal bruge på selve sponsoratet. 

 

Et sponsorat kan deles op i 2 x 2 matrice alt efter om afsenderen og modtageren er passive eller 

aktive. Når afsenderen og modtageren er passive, er der tale om massekommunikation, hvilke 

næsten aldrig vil kunne betale sig i breddeidræt. Det der kan betale sig i breddeidræt er hospitality 

og events, hvor afsenderen er aktiv. Det er klart de dyreste former for markedsføring, men også dem 

hvor budskabet bedst formidles til forbrugerne. 
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6 Købsadfærd 

Formålet med dette kapitel er, at beskrive købsadfærdsprocessen, når en virksomhed vælger at købe 

et sponsorat. Vægten er lagt på købsadfærdsprocessen i en rationel agerende virksomhed, der 

overvejer at købe et sponsorat. Ideen med afsnittet er, at klubber får en indsigt i, hvordan en 

virksomhed tænker, inden virksomheden overvejer at bruge et sponsorat som markedsføringskanal. 

Købsadfærden anskues ud fra industriel købsadfærd. 

 

6.1 Købssituationer 

Virksomhedens købsrutiner ved køb af sponsorater kan inddeles i tre købsklasser. Der er nykøb, 

genkøb og rutinekøb (Nielsen, Wilke, & Bjerre, 2003). Ved disse købsklasser er det afgørende 

kriterium den følte usikkerhed/risiko ved købet. Kategoriseringen efter de tre købsklasser, skal ses 

fra den enkelte indkøbende virksomheds synsvinkel. Inddelingen er baseret på oparbejdet 

erfaringsgrundlag, som f.eks. findes igennem tavs viden og de medarbejdere virksomheden, der vil 

optage sponsoratet, består af. Derfor er rutinekøb ikke ens fra virksomhed til virksomhed. De tre 

købsklasser kan ses i nedenstående figur. 

 

 
Kilde: (Nielsen et al., 2003, s. 18) 

 

Står virksomheden i den situation, hvor den ikke tidligere har benyttet sponsorater vil usikkerheden 

opfattes som stor. Der vil for virksomheden side, være stort behov for sammenligning og vurdering 

af et stort antal alternativer, således at virksomheden føler sig overbevidst om, at det valgte er det 

mest tilfredsstillende/optimale ud fra de opsatte forudsætninger/kriterier. Det medfører at 

nyhedsgraden er stor for såvel ledelsen som medarbejderne, samt at der opstår et maksimalt 

informationsbehov fra virksomheden side. Denne information skal bruges til, at overbevise ledelsen 

eller anden beslutningstager i virksomheden om, at det er det rigtige valg der foretages.  
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Har virksomheden før, købt et sponsorat og/eller skal til genforhandling omkring forlængelse af 

sponsoratet, tales der om genkøb. Ved denne situation er usikkerheden begrænset, da virksomheden 

har prøvet at indgå et sponsorat før. Dermed ikke sagt, at der ikke er en usikkerhed, men den er 

mindre i forhold til nykøbssituationen. Der opstår stadigvæk informationssøgning i forhold til at få 

afklaret usikkerheden og få reduceret risikoen så meget som muligt. Nyhedsgraden ved genkøb 

bliver mindre, da det ikke er første gang virksomheden overvejer at indgå et sponsorat. Behovet for 

vurdering af alternativer bliver mindre, da virksomheden har opnået et vist kendskab til sponsoratet 

og markedet. 

 

Når virksomheden har et stort erfaringsgrundlag med at indgå sponsorater, er der tale om et 

rutinekøbssituation. Virksomheden kender varen og dens funktionsevne, samt andre udbydere og 

deres tilbud. Virksomheden føler, at tidligere valg var rigtige og dermed gennemføres 

købsprocessen mere eller mindre automatisk, uden de store overvejelser. Nyhedsgraden er lille og 

behovet for informationsøgning er minimalt, fordi virksomheden tror på, at valget er rigtigt. 

Ligeledes har virksomheden ikke det store behov for at undersøge alternativer, da usikkerheden er 

ubetydelig. Der kan argumenteres for at ”intet” skal udskiftes med ”minimalt”, da der med et 

sponsorat kan ske uforudsete ting, der gør at virksomheden bliver nød til at vurdere usikkerheden. 

 

6.2 Købsbeslutningsprocessen 

De ovenstående købsklasser, fortæller, at købsadfærden i en given virksomhed er en funktion af det 

erfaringsgrundlag, der er oparbejdet. Købsklasserne fortæller dermed, at der er en forskel i 

adfærden, men ikke hvori denne forskel består. Derfor er det vigtigt, at få afklaret 

beslutningsprocessen vedrørende sponsering. Buy Grid-modellen fra 1967 er en af de mest citerede 

og respekterede modeller indenfor købsbeslutningsprocessen, og også den model dette afsnit vil 

referere til.  



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 38 af 163 

 

Kilde:(Nielsen et al., 2003, s. 30) 

 

Buy Grid-modellen er baseret på empiriske undersøgelser af køb, hvilke betyder at virksomhederne 

i de undersøgte tilfælde har identificeret problemer som et, der skal løses via et køb. Konsekvensen 

er, at modellen ikke fortæller noget om, hvad der ligger forud og forårsager købssituationen. Det er 

vanskeligt, at give en beskrivelse af købsbeslutningsprocessen, som er generel. En del forskning har 

vist, at beslutningsprocessen varierer utrolig meget, og kan indeholde flere eller færre trin end Buy 

Grid modellen ovenfor viser. Modellen indeholder også en vurdering af købsfasernes relevans i 

forhold til de tre købssituationer, for at vise forskellen i beslutningsprocessen ved de tre 

købssituationer. 

 

Fase 1 består af to dele: Først skal et problem erkendes og dernæst at løsningen findes gennem et 

køb. Det vil sige at mindst en person fra virksomheden må erkende problemet og være i stand til at 

sætte processen i gang. Problemets natur er afgørende for både hvilke(n) generel(le) løsningstype(r), 

der kan være tale om, og hvor kompliceret beslutningsprocessen, der skal implementeres, er. Et 

sponsorat kan være kompliceret, og kan indeholde mange facetter, der skal med i overvejelserne. 

Derfor kan der argumenteres for, at ”nej” i rutinekøb skal erstattes af et ”måske”.  

 

Anden fase indeholder den mere konkrete fastlæggelse af, præcist hvilke behov der skal opfyldes. I 

denne fase opstilles de strategiske dispositioner og den strategiske målsætning. Denne fase 
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indeholder derfor en indledende beskrivelse af behovet, som kan danne basis for næste fases 

konkrete udformning af de specifikationer og egenskaber som produktet skal opfylde. 

 

I fase 3 flytter beslutningsprocessen fokus fra vurdering af alternative måder at tilfredsstille 

behovet, til at finde mulige leverandører, som også opfylder de krav, virksomheden stiller til 

fremtidige forretningsforbindelser. Det er vigtigt at resultatet af fase 3 er så præcise målsætninger, 

at det kan danne udgangspunkt for 4. fases søgning efter kvalificerede leverandørmuligheder. Det er 

i denne fase at sponsering skal indgå i overvejelserne, som en måde at løse/opfylde behovet. Det er i 

denne fase, at et sponsorat bliver vurderet på lige fod med andre markedsføringsmetoder. Det vil 

sige, at det er den taktiske disposition og målsætning der opstilles. Det er her sponsering vælges til 

problemløsningen, hvis det findes bedst egnet. 

 

I fase 4 undersøges markedet for sponsering og der udvælges nogle mulige klubber eller andet, der 

passer til virksomheden. Afslutningen af fase 4 indebærer beslutning om hvilke klubber, der skal 

hentes tilbud fra. En undersøgelse af markedet, kan enten gøres internt i virksomheden eller gennem 

sponseringsformidlere såsom Team Danmark og Promovator
15

. 

 

Afhængig af problemets art og de med løsningen forbundne risici, samt de muligheder som blev 

fundet i fase 4, kan fase 5 være mere eller mindre kompliceret. Denne fase kan strække sig fra 

omhyggelige udarbejdede forespørgsler med præcist angivne specifikationer til mere løse ønsker, 

som ofte ses, når køberen ikke selv er i besiddelse af tilstrækkelig knowhow. I sådanne tilfælde, kan 

der være tale om langvarige forløb, før de endelige specifikationer er på plads. Da der indenfor 

sponsering ikke findes en skabelon eller drejebog, vil det ofte være kompliceret at sammenligne 

specifikationer fra de forskellige sponsorudbydere. Derfor vil det ofte være en god ide, at få hjælp 

fra eksperter, der har den nødvendige knowhow til at bistå ved analysen af de forskellige 

sponsortilbud.  

 

I fase 6 vurderes analyserne lavet i fase 5, og sammenlignes med henblik på de kriterier, der blev 

opstillet i fase 3. Det er under denne fase, at valget foretages på baggrund af de analyserede tilbud 

og sammenligninger, samt de opstillede kriterier/målsætninger. Det er i fase 6 at det endelige 

sponsorat vælges. 

                                                 
15

 Se www.promovator.dk for yderligere information. 

http://www.promovator.dk/
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Når valget er faldet på et sponsorat starter valg af ordrerutine. Alt efter hvad man ligger i dette 

begreb kan fase 7 blive meget omfattende og indebærer en fastlæggelse af en række forskellige 

forhold, der kan have afgørende betydning for forretningsforholdet mellem parterne. I et sponsorat 

er det her, at kontraktindholdet og forpligtigelserne bliver forhandlet på plads. Hermed menes f.eks. 

hvilke sponsorprodukter som virksomheden kan vælge mellem, og placering af disse. Andre 

punkter, der kan være relevant at forhandle på plads i denne fase er, hvad der sker med sponsoratet 

ved f.eks. en oprykning eller nedrykning.  

 

Den afsluttende fase 8 indeholder evaluering og kontrol. Det indebærer evaluering og kontrol af 

beslutningsprocessens effektivitet, såvel som det købte produkt og den valgte leverandør (klub). Det 

er i denne fase, at virksomheden løbende vurdere aftalen og i sidste ende vurdere om sponsoratet 

har opfyldt målsætningen. Det er også i denne fase at virksomheden vurdere om man skal forlænge 

et samarbejde eller om man skal trække sig ud og finde et andet sponsorat eller en helt anden måde 

at markedsføre sig på. 

6.3 Aktører på sponsormarkedet16 

I forlængelse af beslutningsprocessen er det interessant at undersøge, hvem der deltager i 

beslutningerne. Har tænkes på forskellige persongrupper, der på den ene eller andet måde inddrages 

i købsbeslutningen. 

 

Sponsormarkedet består ikke kun af sponsortager og sponsorudbyder. Der er også en lang række 

interessenter, der mere eller mindre inddrages frivilligt, når et sponsorat finder sted. De væsentlige 

aktører er: sponsortager, sponsorudbyder, eksperter, offentlige myndigheder og politikere, pressen 

og publikum/medlemmer (Grønholdt et al., 2006)
 17

. 

 

Disse fem aktører, udover sponsorudbyder, kan deles op i primære og sekundære aktører ud fra 

hvem der er kunder og hvem der har interesse (Nufer & Bühler, 2010, s. 163). En kunde er generelt 

defineret som en der køber et produkt og/eller en service. Ifølge denne definition, er der for en 

breddeidrætsklub to primære aktører: Sponsortager, der køber sponsorater og 

publikum/medlemmer, som køber klubbens produkter, såsom eventuelle entreindtægter og den sport 

                                                 
16

 Taget fra (Grønholdt et al., 2006, kap. 15). Hele afsnittet har reference til dette kapitel suppleret med Nufer (2010). 
17

 Se bilag 11 
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klubben udbyder (medlemmerne dyrker sportsgrenen der udbydes). Resten af aktørerne ses som 

sekundære, dog med det forbehold at pressen kan være en primær aktør, som den er i eliteidræt
18

. 

 

6.4 Sammenfatning 

Sponsortagers købsadfærd afhænger af, hvilke købssituation virksomheden står i. Købssituationen 

afhænger af nyhedsgraden, informationsbehovet og behovet for vurdering af alternativer. Ved 

nykøb er usikkerheden stor, fordi det er første gang, virksomheden gør brug af et sponsorat. Ved 

rutinekøb er der opbygget et stort erfaringsgrundlag og derfor vil virksomheden være rimelig sikker 

i, at det valgte sponsorat er det rigtige.  

 

Beslutningsprocessen afhænger af, hvilke købssituation virksomheden står i. Ved nykøb vil 

usikkerheden være høj og derfor vil virksomheden ofte gennemgå alle faser i 

købsbeslutningsprocessen, inden der træffes et valg. Genkøb omfatter færre beslutningsprocesser. 

Hvor mange det omfatter, afhænger af sponsortagers følte usikkerhed. Jo bedre kendskab des 

mindre usikkerhed og dermed har virksomheden mindre behov for at gennemgå alle købsfaserne. 

Rutinekøb omfatter meget få købsfaser, da der er opbygget et stort erfaringsgrundlag, så 

usikkerheden er meget lille.  Det er værd at bemærke at alle virksomheder gennemgår fase 8, der 

omhandler vurdering af sponsoratet. Det er derfor vigtigt, at klubberne hjælper virksomhederne med 

at bevise, at de opstillede kriterier og målsætninger er opfyldt. 

 

På sponsormarkedet findes der flere interessenter. De primære er sponsortager og 

medlemmerne/tilskuerne. De sekundære er formidlere og rådgivere, offentlige myndigheder og 

politikere og pressen. 

                                                 
18

 I eliteidræt betaler pressen penge for tilladelse til at sende begivenheden i f.eks. tv. 
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7 Relationsmarkedsføring 

Dette afsnit bruges til, at klarlægge hvordan klubber kan bibeholde sponsorer. Videre bruges 

afsnittet til, at anskueliggøre hvordan klubber kan arbejde strategisk med vitale sponsorer. I 

slutningen af afsnittet præsenteres hvordan klubber, ud fra et RM perspektiv, kan skabe et BtB 

marked for deres sponsorer. 

 

Relationsmarkedsføring går ud på, at virksomheder går efter at etablere, udvikle og vedligeholde 

succesfuld samhandel med deres kunder (Hutt & Speh, 2007). Grunden til at virksomheder, i nogle 

tilfælde, bør gå efter at skabe relationer skyldes to ting. For det første er loyale forbrugere meget 

mere profitable, end forbrugere, der er pris følsomme og skifter mellem forskellige alternativer. For 

det andet, er stærke relationer svære at kopiere og forstå af konkurrenter. 

 

7.1 Typer af samhandel 

Groft sagt findes der tre typer af samhandel. De tre typer er transaktionsbaseret samhandel, 

værditilførelses samhandel
19

 og relationsbaseret samhandel. På nedenstående figur ses hele 

relationsspektrummet fra transaktionsbaseret til relationsbaseret samhandel. Figuren skal ikke ses 

som indeholdende tre stringente punkter, men som en flydende overgang
20

. 

 

Figur 7.1 

 

Kilde: (Hutt & Speh, 2007, s. 91) 

 

                                                 
19

 Oversat fra Hutt og Speh value-added exchanges 
20

 Samhandel skal forstå som udveksling af noget. Det kan være materialer, knowhow, personale osv. 
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Transaktionsbaseret samhandel er kendetegnet ved simple produkter på et meget konkurrence 

præget marked, hvor der er mange alternativer og leverandørerne er stabile. Det er som regel også 

billige vare
21

, hvor det at tage fejl, ikke har den store konsekvens. Transaktionsbaseret samhandel er 

som regel på kontrakt, hvor de involverede partnere ved præcis, hvad de skal levere, lave eller gøre 

på givne tidspunkter. De fleste nye kunder (sponsorer) vil starte her, da både klub og sponsor skal 

finde ud af, om der på sigt skal skabes en relation og rykke videre mod højre i figur 7.1.  

 

Længere mod højre i figur 7.1 er værditilførelses samhandel. Det forekommer når en sælgende 

virksomhed, går fra at tiltrække kunder, til at beholde kunder. Når virksomheden vil beholde 

kunder, kræver det en omfattende forståelse for kundernes behov og skiftende krav, og så 

skræddersy tilbud til dette behov. Videre skal virksomheden hele tiden sørge for, at give kunden 

incitament til at foretage størstedelen af sine relevante køb hos virksomheden.  

 

Længst mod højre findes relationsbaseret samhandel. Relationsbaseret udvekslinger indeholder 

meget tæt informations-, social- og operationel- udvekslinger, ligesom det indeholder gensidige 

forpligtigelser i forhold til forretningsmæssige forventninger på lang sigt. James Anderson og James 

Narus siger det meget rammende i følgende citat: 

”a process where a customer and supplier firm form strong and extensive social, economic, service, 

and technical ties over time, with the intent of lowering total costs and/or increasing value, thereby 

achieving mutual benefit.”(Hutt & Speh, 2007, s. 91) 

Hvor transaktionsbaseret samhandel som regel er former for kontrakter, er relationsbaseret 

samhandel, i sportsverdenen, bygget op omkring fem punkter, nemlig tillid, gensidig forståelse, 

fokus på lang sigt, kommunikation og samarbejde (Nufer & Bühler, 2010, s. 158). Disse fem 

punkter bliver uddybet her: 

7.1.1 Tillid 

Tillid er en essentiel parameter, når der skal skabes relationer til en sponsor. Klubberne skal derfor 

handle rimeligt og være åbne overfor sponsorerne. Dette indbefatter, at klubberne ikke skal lave 

løfter de ikke kan holde. Brudte løfter reducerer tilliden hos sponsoren. Med at være åben overfor 

                                                 
21

 Billige vare kan variere fra virksomhed til virksomhed. F.eks. kan en stor international koncern godt mene at indkøb 

af kontormøbler til en mindre afdeling er en billig vare, mens en mindre virksomhed bruger lang tid på at finde præcis 

de rigtige kontormøbler. 
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sponsoren menes, at man skal kunne fortælle bl.a. ubehagelige sandheder som f.eks. problemer eller 

konflikter i klubben. 

7.1.2 Gensidig forståelse 

Gensidig forståelse af begge parters mål er også en vigtig parameter. Klubberne skal forstå 

sponsorernes mål og behov. Først der kan klubben hjælpe sponsorerne med at nå målet. Ligeledes 

skal sponsor også forstå klubbens mål og behov, specielt de finansielle og de sportslige mål. 

7.1.3 Fokus på lang sigt 

Klubber skal se deres sponsorer som partnere på lang sigt i stedet for virksomheder, der køber 

sponsorater i nogle enkelte sæsoner. Derfor skal klubberne stræbe efter, at finde sponsorer, der er 

interesseret i at indgå i relationer, frem for virksomheder, der hellere vil lade markedskræfterne 

bestemme. 

7.1.4 Kommunikation 

Succesfulde sponsorater skal baseres på en effektiv kommunikation mellem sponsor og klub. 

Kommunikationen kan tage mange forskellige forme og igen skal klubben forstå sponsortagers 

behov og kommunikere det ud som sponsorerne har brug for. F.eks. kan klubber lave webbaseret 

nyhedsbreve udelukkende til sponsorer, hvor de fortæller om arrangementer, tidligere events osv. 

Klubber der operere i de bedre rækker, kan også give sponsorer information omkring nye spillere 

eller andet inden det bliver offentliggjort. Alt dette er en del af den kommunikation, der skal være 

mellem klub og sponsor.  

7.1.5 Samarbejde 

Samarbejde er også en vigtig parameter for et succesfuldt sponsorat. F.eks. involvering i hinandens 

marketing og strategiplanlægning. Normalt har virksomheder større viden indenfor marketing, mens 

klubber kan hjælpe virksomheder med viden indenfor kommunikation til klubbens medlemmer. 

 

I næste afsnit vil fokus være på, hvornår klubber skal indgå relationer med sponsorer og hvilke 

strategiske valg klubber står overfor. 
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7.2 Strategisk valg 

Det kan være svært for en klub, at vide hvornår man bør indgå i en relation, frem for at lade 

markedskræfterne bestemme i den transaktionelle samhandel. Det er endvidere ikke sikkert, at 

sponsoren mener der skal skabes en relation, hvor klubben mener det. Hutt and Speh (2007) har 

lavet en model for, hvornår man som virksomhed (klub) bør vælge enten transaktionsbaseret 

samhandel eller relationsbaseret samhandel. 

 

Kilde: (Hutt & Speh, 2007, s 93) 

 

Som det fremgår af figur 7.2, er virksomheder mere tilbøjelig til at vælge transaktionel samhandel 

når antallet af alternative forsyningskilder er mange, forsyningens kompleksitet og betydning er lille 

og når forsyningsmarkedet er stabilt.  

 

Virksomheder foretrækker mere en relationsbaseret samhandel når alternativerne er få, markedet er 

dynamisk og forsyningens kompleksitet og betydning er stor. Dette er igen helt individuelt for de 

involverede virksomheder. Den sælgende virksomhed mener f.eks. at forsyningens kompleksitet er 

lille, mens den købende virksomhed mener, at kompleksiteten er stor. Her opstår en situation, hvor 

den købende virksomhed gerne vil indlede en relation, mens den sælgende virksomhed hellere vil 

have en transaktionel samhandel.  

 

At klubber foretrækker relationsbaseret samhandel og virksomheder foretrækker transaktionel 

samhandel forekommer ofte i et sponsorat, da der er utrolig mange udbydere af sponsorater i 

Danmark
22

, sponsoratet er ikke videre kompliceret og specielt i breddeidræt kan betydningen være 

lille, da et sponsorat alt andet lige ikke koster så meget. 

 

                                                 
22

 Se indledningen omkring antal klubber i København 
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Klubber skal, ligesom virksomheder, kunne styre flere samarbejdspartnere (sponsorer). Derfor er 

det vigtigt, at klubberne arbejder strategisk med sponsorerne, således at de vitale sponsorer får størst 

mulig fokus. I forlængelse af dette, kan klubber skabe en portefølje af relationer. 

 

Ideen med en portefølje af relationer er, at det kun er muligt at have tætte relationer til et begrænset 

antal leverandører (sponsorer). Disse sponsorer bør være strategisk valgt ud fra hvem der har 

ressourcer, dygtighed, knowhow og formåen til at give størst værdi for klubbens forbrugere og 

andre sponsorer (Christopher et al., 2002, s. 137). Undersøgelser viser, at relationer mellem 

virksomheder, der deler værdier og hvor kommunikationen er god er de relationer med størst 

succes.  

 

Klubber kan videre forsøge at skabe et samarbejdsnetværk til gavn for sponsorerne, der er tilknyttet 

klubben. Hvis et samarbejdsnetværk skal blive en succes, kræver det, at både klubberne og 

sponsorerne investere en masse tid, penge og ressourcer i netværket (Christopher et al., 2002, s. 

141). 

 

7.3 Samarbejdsnetværk mellem sponsorer 

De senere år er det gået op for mange virksomheder, at man ikke længere kan konkurrere alene, 

men at man skal have et samarbejdsnetværk. Konkurrencen om forbrugerne bliver ikke vundet af 

enkelte virksomheder, men af de organisationer der bedst kan strukturer, koordinere og styre 

relationer med deres partnere i et netværk (Christopher et al., 2002). 

 

Partnerskab kan være med leverandører, distributører, detailhandlere, konsulenter, 

teknologiudviklings alliancer og konkurrenter. Et partnerskab med en konkurrent kan f.eks. bruges 

til at øge det totale marked eller lave ens retningslinjer, til gavn for begge virksomheder
23

. 

Partnerskab kan være både vertikalt i værdikæden, men også i lige så høj grad horisontalt i 

værdikæden. 

 

                                                 
23

 Teorien kalder det coopetition (Christopher, Payne, & Ballantyne, 2002, s. 130). Det ses mange steder i store 

koncerner. Bl.a. har Dell computer nogle komponenter i deres computere fra konkurrenten IBM. Videre ses det ofte i 

detailhandelen at producenter konkurrerer med detailhandlerens eget mærke. 
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Når virksomheder indgår i et samarbejdsnetværk bør målsætningen være at maksimere 

samarbejdsfordele
24

 i stedet for maksimering i den enkelte virksomhed. For at kunne realisere 

samarbejdsfordelene og konkurrenceevnen gennem hele netværket, bør virksomheder i netværket 

dele viden. Dette er et stort skift for mange virksomheder, hvor den normale tankegang er, først og 

fremmest at maksimere ens egen forretning. 

 

Erfaring fra organisationer, der succesfuld er skiftet fra den ”gamle” relationstankegang til den 

”nye” partnerskabstankegang er, at en relation bør være (1) strategisk vigtig for alle parter, (2) 

baseret på fælles strategiske mål og (3) udvekslinger af information (Christopher et al., 2002, s. 

140). Det er vigtigt, hvis et netværk skal kunne konkurrere effektivt, at alle parter erkender, at de 

har større mulighed for at nå deres mål, når de er medlemmer af et netværk, frem for når de er 

alene. 

 

Hvis klubber prøver at skabe et netværk mellem deres sponsorer, skal der ligges utrolig meget 

energi i at skabe tillid, gensidig forståelse, fokus på lang sigt, kommunikation og samarbejde 

mellem de forskellige medlemmer. Ligeledes skal alle medlemmerne få den holdning at netværket 

er vigtigt, baseret på fælles mål og der er informationsudveksling. Det er en udfordring da en 

sponsorkreds er sammenbragt og derfor ikke et naturligt netværk, udviklet over tid. Ligeledes er det 

vigtigt, at klubberne gør sig nogle overvejelser omkring hvilke brancher de gerne vil have med i 

netværket, således at værdien af netværket maksimeres så meget som muligt. På den måde får 

sponsorerne mest ud af deres medvirken i netværket.  

 

7.4 Sammenfatning 

Typer af samhandel indenfor sportssponsering kan groft deles op i tre grupper nemlig 

transaktionsbaseret, værditilførelsesbaseret og relationsbaseret samhandel. 

Transaktionsbaseret samhandel er kendetegnet ved, at antallet af forsyningskanaler er mange, 

forsyningens kompleksitet og betydning er lille og forsyningsmarkedet er stabilt. 

Relationsbaseret samhandel er kendetegnet ved at alternativerne er få, markedet er dynamisk og 

forsyningens kompleksitet og betydning er stor.  

 

                                                 
24

 Oversat fra collaborative advantage 
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For at skabe en succesfuld relation med en sponsor, er der fem parametre der er essentielle. De fem 

parametre er tillid, gensidig forståelse, fokus på lang sigt, kommunikation og samarbejde.  

 

De senere år har flere virksomheder fundet ud af, at de ikke kan konkurrere alene, og derfor vil de 

gerne indgå i relationer eller i et netværk. Når en virksomhed indgår i et netværk bør fokus skifte fra 

maksimering i egen virksomhed til maksimering i netværket. Ligeledes er det vigtigt, at der deles 

viden parterne imellem og på tværs af netværket.  

Klubber kan ikke have relationer til alle virksomheder, og derfor bør klubben vælge sine relationer 

strategisk. Det gøres ud fra hvilke virksomheder der har ressourcer, dygtighed og formåen til at give 

klubben og andre sponsorer størst mulig værdi. 

 

Undersøgelser viser, at netværk med virksomheder, der har samme værdier og hvor 

kommunikationen er god, er de netværk der har størst succes. Videre bør medlemmerne have den 

opfattelse at de andre medlemmer i netværket er svære at erstatte. 

 

Klubber skal ud fra et relationsmarkedsføringssynspunkt skaffe sponsorer, der passer ind i 

netværksgruppen og giver netværksgruppen størst mulig værdi. Ligeledes er et sponsornetværk et 

sammenbragt netværk og derfor skal klubberne gøre en ekstra indsats for, at alle medlemmerne af 

netværket får den holdning, at netværket er svær at erstatte. 
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8 Analyse  

8.1 Kvalitativ analyse 

Den kvalitative analyse deles op i to forskellige områder, BtC markedet og BtB markedet. I den 

kvalitative analyse af BtC markedet, er der lavet interviews med to virksomheder, der bruger 

sponsering i breddeidræt, som en del af deres markedsføringsplan. Desuden er der lavet interviews 

med formanden for sponsorudvalget i B93, Niels Wegener og Jørgen Hansen fra konsulentbureauet 

TSE Consulting. De to virksomheder, der er interviewet er OK Benzin og Banken
25

. De to er valgt 

ud fra forskellige kriterier. Jeg ville gerne interviewe en virksomhed, der har haft succes med 

sponsorater i breddeidræt og har arbejdet med sponsering i flere år som OK Benzin har. Banken er 

valgt, fordi de lige er startet med at bruge sponsering i breddeidræt og dermed stået overfor nogle af 

de udfordringer som en virksomhed, der befinder sig i nykøb står overfor jf. afsnit 6.  

 

For at belyse BtB markedet, har jeg lavet interviews med referenceorganisationen BNI og 

sponsorbureauet Promovator. Ligeledes bruges der dele af interviewene med TSE Consulting og 

B93. 

8.1.1 Resultater BtC markedet 

 

Sponsortager 

De to virksomheder bruger sponsering i breddeidræt på vidt forskellige måder, og med vidt 

forskelligt incitament. Dog er fællesnævneren, at de begge er gået ind i sponsoraterne med salg for 

øje. Ifølge teorien skal den primære motivation for et sponsorat i breddeidrætten ikke være salg. Det 

kan dog godt bruges, hvis det bruges sammen med andre motivationer.  

 

Banken, der for første gang skulle indgå et sponsorat med en idrætsklub, var i købsklassen nykøb. 

Banken overvejede længe om det var den rigtige investering og den administrerende direktør 

siger
26

: 

                                                 
25

 Banken er et pengeinstitut der gerne vil forblive anonymt 
26

 Se bilag 7 for interview Banken. 
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”Vi brugte mange ressourcer i repræsentantskabet. Jeg satte personligt meget prestige på spil. 

Repræsentantskabet er en samling af alle vores kunder hvor 11 bliver udvalgt. Herfra bliver 5 

udvalgt til bestyrelsen. 

Vi brugte en af vores kunder, en tidligere sejlsportsmand, der til dagligt arbejder med sponsorering 

der hjalp os med at gå ind i sponsorering.” 

Ovenstående citat viser, at Banken har brugt mange ressourcer på at afdækket nyhedsgraden og 

informationsbehovet, ligesom teorien foreskriver i købsklassen nykøb.  

Banken brugte videre en ekspert til at hjælpe med at indgå sponsoraftalen, hvilke er en god ide, da 

eksperter kan hjælpe virksomheder, med at få det optimale ud af et sponsorat. Ud fra Buy Grid 

modellen blev eksperten dog involveret for sent. En ekspert bør involveres i fase 2, hvor 

behovskarakteristika bliver fastlagt. Banken involverede først eksperten i fase 7, hvor de sidste 

detaljer skulle forhandles på plads. Ligeledes startede Banken heller ikke i fase 1. Som direktøren 

siger: 

”… blev vi kraftigt opfordret af sponsorchefen i Klubben” 

Bankens startede i fase 5, hvor de forskellige specifikationer skulle findes. Det betyder at Banken 

ikke startede med at finde ud af, at de havde et behov og derefter undersøge hvordan dette behov 

kunne dækkes bedst. Banken gik direkte til et sponsorat, uden at vide om dette var den bedste måde 

at markedsføre sig på. Videre sprang de også fase 6 over, der går ud på, at vurdere de indhentede 

tilbud. 

Sponsoratet var på et år. Dette hænger sammen med teorien, hvor en ny aftale starter som en 

transaktion mellem parterne. På sigt, hvis begge parter finder det interessant, kan forholdet udvikle 

sig og komme tættere på relationstankegangen. 

 

Banken forventede fire ting af sponsoratet: 

”Vi ville have fat i medlemmerne af Klubben og deres forældre. Vi sendte en brochure ud til alle 

medlemmerne.” 

”Klubben mente vi kunne forvente ca. 100 nye kunder heraf 10 fra bestyrelsen.” 

”… lovet en helside i lokal avisen” 

”… Vi fik også 50 meter bandereklame ud mod jernbanen.” 

Af ovenstående er der fire konkrete målsætninger som Banken har mulighed for at se om bliver 

opfyldt. (1) Brochure til medlemmerne, (2) 10 nye medlemmer fra bestyrelsen, (3) helside i 
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lokalavisen og (4) 50 meter bandereklame ud mod jernbanen. Derudover forventede Klubben
27

 100 

nye kunder, hvilke Klubben på ingen måde kan love, da Klubben ikke tidligere har arbejdet med 

lignende sponsorater. 

 

Banken lavede en brochure, som de sendte ud til alle medlemmer af Klubben. Banken nævner i 

følgende citat: 

”Vi sendte en brochure ud til alle medlemmerne. Vi fik så ca. 20 svar tilbage og ingen af dem ville 

vi have som kunder. Rigtig dårlig ide. Desuden var det andre mennesker der boede på adressen end 

dem vi troede. Klubben har ikke styr på hvor deres medlemmer bor. Det var jo ikke så godt for os 

fordi vi sendte materiale hvor fokus var på klubben og os som samarbejdspartnere.” 

Citatet illustrerer et tillidsbrud mellem parterne som er så vigtig jf. afsnit 7, når man skal indgå i en 

relation. Banken får lov til at sende materiale ud til ca. 2.800 medlemmer og forventer en respons 

derfra. 

Der er videre et forståelsesbrud, hvor Klubben og Bankens forventninger til en kunde ikke er 

klarlagt. Som ovenstående citat viser, kom der kun 20 svar tilbage og ingen af dem ville Banken 

have som kunder. Her kunne det tyde på, at Klubbens medlemmer ikke lever op til de krav som 

Banken stiller til en kunde. Hvis Klubben var klar over hvilke krav Banken har til kunder, og havde 

fortalt at medlemmerne muligvis ikke var Bankens målgruppe, kunne Klubben evt. prøve at sælge 

andre produkter, der passede bedre ind i Bankens strategi. Ligeledes kunne Klubben bruge deres 

ressourcer til at skaffe en anden sponsor, der kunne skabe større værdi for klubbens medlemmer. 

 

Den anden grund til indgåelsen var, at Klubbens bestyrelse på 10 ville melde sig som kunder til 

Banken. Det har sidenhen vist sig at der kun er to der har meldt sig, hvilke igen er et tillidsbrud og 

manglende vilje til samarbejde fra klubbens side. 

 

Den tredje grund var, at Banken fik en helside i lokalavisen, som de kunne gøre med, hvad de ville. 

Bankens administrerende direktør siger følgende om det: 

”… vi fik også lovet en helside i lokalavis som siden blev sparet væk af klubben” 

Dette er endnu et brud på sponsoraftalen. Dog kunne Klubben, ved at kommunikere med Banken, 

fortælle at de ville spare annoncen i lokalavisen væk pga. manglende likviditet, hvilke Banken og 
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 Klubben er en fodboldklub, men pga. Bankens anonymitet er Klubbens navn ændret 
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andre sponsorer sikkert ville kunne forstå. Muligvis ville Klubben, Banken og andre sponsorer vha. 

samarbejde kunne finde en metode til at bibeholde siderne i lokalavisen til alles bedste. 

 

Den fjerde grund til indgåelse af sponsoratet var, at de fik mulighed for en reklame ud mod S-

togsbanen. Banken siger følgende om den aftale: 

”Den er nu overmalet med graffiti og kom op ca. 4 måneder for sent.” 

Det at den kom op fire måneder for sent er igen et brud på aftalen. Det er dog svært at klandre 

Klubben for, at der er begået hærværk i form af graffiti på reklamen, men Klubben kunne have 

meddelt Banken det, så der kunne blive taget affære. Dette er et kommunikationsbrist, der jf. afsnit 

7 er en vigtig parametre i forhold til at skabe en relation på lang sigt. 

 

Noget godt fik Banken dog ud af sponsoraftalen: 

”Vi fik mulighed for at lave en kampagne hos en anden sponsor. Der kunne vi bruge netværket.” 

og 

”Noget positivt er at vi har fået et godt samarbejde med lokalavisen, der gerne vil hjælpe os og 

skrive om os hvis det bliver nødvendigt.” 

Banken mener selv, at sponsoratet har været skuffende: 

”Jeg kan kun sige at det har været skuffende… Skuffende at bestyrelsen ikke har meldt sig som 

kunder, skuffende at blive lokket ind i det. Alt i alt skuffende.” 

Ud over de mange uoverensstemmelser mellem Banken og Klubben, mener Banken stadigvæk at et 

sponsorat i breddeidrætten er god. Det skal dog ikke være 1. hold de vælger at sponsorerer: 

”Banken har lært at der helt sikkert er noget godt ved at gå ind i lokalklubber, men ikke førstehold. 

Vi kunne sikkert få mere ud af at sponsorer 30-40 mindre hold for de samme penge.” 

Videre har Banken lært følgende: 

”Vi har lært at det skal være helt præcist hvad man giver sin sponsor. Altså skal klubben kunne 

fortælle hvad man kan tilbyde sponsor og så skal de også kunne levere hvad de siger. Vi kunne 

ophæve aftalen 50 gange fordi ting ikke er overholdt, men vi har ikke gjort det. Vi vil ikke bare give 

penge ud og så ikke få noget igen. Klubben skal vide hvad sponsorerne får ud af sponsoratet eller 

hvilke muligheder de får.” 

”Vi har også lært at vi skal stille meget mere præcise krav i fremtiden. Det burde klubben også 

have en strategi for hvad de stiller i udsigt. Vi fik lovet en masse men det er meget få dele af de 

lovede der er overholdt.” 
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Ovenstående citater viser, at sponsorer, der handler ud fra et markedsføringsperspektiv forventer 

noget igen. Klubberne skal derfor vide, hvad de kan tilbyde sponsorerne og hvilke muligheder 

sponsorerne får. Ligeledes har Banken lært, at de som sponsor kan tillade sig at stille krav og at de 

krav skal overholdes fra klubbernes side. Det er vigtigt at sponsorudbyder og sponsortager, har helt 

klare målsætninger for hvad sponsoratet skal indeholde, således at begge parter får noget ud af 

sponsoratet. 

 

Banken sponserede Klubben med 250.000 kr. og Klubben kunne få flere penge hvis de skaffede nye 

kunder til Banken. Det vidste sig dog, at beløbet på de 250.000 kr. var nok for Klubben og derfor 

gjorde Klubben ikke den ekstra indsats, som det krævede for at skaffe nye kunder: 

”De startede med at få 250.000 kr. og har siden overhovedet ikke bidraget med noget.” 

Banken brugte videre en del penge på at aktivere sponsoratet: 

”Vi har brugt ca. 400.000 kr. på sponsoratet hvoraf de 250.000 er selve sponsoratet. Resten er på 

brochurer, porto, give gratis entre osv.” 

Banken brugte dermed ca. 150.000 kr. på at aktivere sponsoratet, hvilke ligger et stykke under det 

niveau som eksperterne regner med aktivering koster. Eksperterne mener, at det koster ca. mellem 

halvandet og dobbelt så meget at aktivere sponsoratet, således at Banken skulle have brugt mellem 

375.000 og 500.000 kr. på aktivering. Da det er første gang, at Banken bruger et sponsorat som 

markedsføring, burde Klubben eller eksperten have fortalt Banken, at sponsoratet skal aktiveres for 

et beløb, der ligger mellem 300.000 og 500.000 kr. 

 

OK Benzin er en af de sponsorer, der er allermest synlige indenfor sponsering, specielt i håndbold 

og fodbold. OK sponsorerer stort set alle klubber i de bedste rækker indenfor de to sportsgrene, 

ligesom de har aftale med begge landshold. OK har derudover valgt at aktivere deres 

sponsorplatform i breddeidrætten. Det gøres ud fra følgende motto
28

: 

”… et motto som vi kalder så tæt ved hjertet som muligt ud fra filosofien at folk de synes det er fint 

nok at de sponserer Brøndby men det kan man også godt have stor sympati for, men man nu en 

gang større sympati for hvis man nu sponserer ens søns hold ude i Stenløse… Så det er simpelthen 

ud fra tankegangen at jo tættere på det du sponsorer jo tættere det er på folks hjerter jo mere vinder 

du også deres sympati.” 

                                                 
28

 Se bilag 8 for interviewet med Ole Kjeldgaard 
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OK Benzin mener, at breddeidrætten er meget bedre til at skabe sympati (image/goodwill) end 

eliteidrætten, da det er tættere på folks hjerter. 

  

OK Benzins sponsorat er et sponsorat, hvor klubberne udelukkende får penge, hvis medlemmerne 

eller andre med tilknytning til en given klub, køber benzin på en OK tank. Dermed skal OK ikke 

betale noget, hvis klubben ikke gør en aktiv indsats for at skaffe kunder til OK. 

 

OK Benzin har arbejdet med sponsering i lang tid og befinder sig i stadiet rutinekøb. OK ved godt, 

hvordan de vil bruge breddeidrætten og de giver alle breddeidrætsklubber samme vilkår og 

sponsorater. De har ikke brug for at skaffe information og usikkerheden er væk. OK ved hvad de 

kan få ud af et sponsorat, og hvad de ønsker af et sponsorat. Derfor gennemgår de også kun enkelte 

dele af købsbeslutningsprocessen. 

 

OK har desuden en ide om hvor mange forskellige klubber, fra samme egn der kan få et sponsorat: 

”… vi kan jo ikke starte ti foreninger op pr. anlæg for det er de samme borgere i byen de alle 

sammen slås efter. Så vi skal også give dem muligheden for at tjene nogle penge.” 

Derudover er OK helt klar over, hvilke slags klubber og foreninger de vil støtte. Som OK nævner, 

vil de ikke støtte: 

”Noget der lugter af politiske foreninger plus ting som minder om privatøkonomisk. Det kunne være 

en eller anden motorcross kører som siger at jeg godt vil give sponsorkort så han kan køre 

motorcross. Ham skærer vi også fra, fordi det har privatøkonomisk karakter.” 

Med privatøkonomisk karakter mener OK at de ikke skal kunne klandres for om de lønner en 

specifik mand/kvinde for at gøre nogle ting. De vil kun støtte foreninger og klubber, der ikke har 

noget med politik at gøre. Det er en klar strategi de har valgt, og de siger nej til foreninger, hvis de 

ikke mener de lever op til de krav som OK har. 

 

OK bruger en del penge på at aktivere sponsoratet. De laver bl.a. til alle deres benzinstandere 

forskellige plakater, hvor de oplyser om, hvor mange penge den lokale forening har fået. 

”Ja vi laver individuelle plakater. Det er ressourcekrævende, men jeg tror til gengæld også at vi 

scorer sympatien på det så det er et væsentligt element i den succes vi har haft.  At vi er så lokalt 

som muligt. Ud fra tankegangen så tæt på folks hjerter som muligt. Vi kommunikerer ikke bare at vi 
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støtter sporten eller støtter lokalsporten. Vi kommunikerer også at vi støtter Stenløse 

idrætsforening.” 

OK er ikke i tvivl om, at aktiveringen af sponsoratet er med til at gøre det til en succes. Som de 

udtaler i nedenstående citat: 

”… det er det der gør succesen. Det er det der giver troværdigheden. Du ved godt ude i Stenløse at 

du ikke kan slippe af sted med at sige du støtter dem medmindre du rent faktisk også gør det. Og det 

giver din troværdighed.” 

En stor del af OK sponsorater er, at de giver penge ud fra hvor mange kunder klubberne og 

foreninger selv kan finde. OK ligger det dermed ud til klubberne, at sørge for at deres medlemmer 

og sympatisører vælger at tanke på en OK tank i stedet for en anden benzintank. Det er en smart 

måde, hvor OK får en masse opmærksomhed, men kun betaler for dem, der reelt bliver kunder. 

 

OK Benzin har kunnet mærke en kæmpe forskel, efter de har aktiveret breddeidrætten: 

”… vi har målinger på at sympatien i befolkningen er vokset væsentligt. Det har vi både direkte og 

indirekte målinger på. At vi scorer højt på den der hedder social ansvarlighed, og flere parametre 

vi måler på. Også når vi går direkte ud og spørger folk ved I hvem der sponserer den lokale 

idrætsforening og vinder det positiv sympati hos dig. Vi har også målinger der viser at hver 5 har et 

kendskab til at vi sponserer lokalsporten. Der er vores markedsandel også højere.” 

Hver gang OK Benzin tegner et nyt sponsorat i breddeidrætten gennemgår de kun får dele af Buy 

Grid modellen. Rollerne er byttet om, forstået på den måde at OK diktere, hvordan sponsoratet ser 

ud og klubberne kan så tage det eller lade være. OK fortæller om specifikationerne (fase 3) og så 

evaluerer de resultaterne i fase 8, med henblik på aktivering af sponsoratet. Dette hænger fint 

sammen med Buy Grid modellen, der foreskriver at rutinekøbere kun gennemgår enkelte dele af 

modellen. 

 

OK Benzin har, modsat Banken, haft en stor succes med at bruge breddeidrætten som en måde at 

markedsføre sig på. Den store forskel ligger i, at Banken har brugt deres sponsorat som et medie, 

hvor de ikke sponsorerer andet, mens OK Benzin har brugt det som en metode, der er integreret i 

den øvrige markedsføring. 
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OK siger videre at: 

”Vi begyndte så først at aktivere det for en tre år siden med en strategi som vi har fordi vi har haft 

andre budskaber som vi mente der var mere slagkraftige. Men vi kan se at det har overgået selv 

vores mest positive forventninger med de resultater vi har nået.” 

OK mener ikke, at deres markedsføringspenge kunne være givet bedre ud på en anden måde og 

succesen har overgået selv deres mest positive forventninger. 

 

Der er en del forskelle der kan forklare, hvorfor det har været en kæmpe succes for OK Benzin og 

en stor fiasko for Banken. For det første er Benzin et lavinvolveringsprodukt, hvor det eneste 

forbrugerne skal tage stilling til, er pris og oktan. En banks produkter er sværere at gennemskue og 

dermed sværere at forstå for den enkelte forbruger. Derfor skal der mere til at skifte bank frem for 

skifte benzintank. 

 

For det andet betragter Banken og OK Benzin også sponsoratet på forskellige måder. Banken 

bruger sponsoratet som et medie, hvor de ikke supplere sponsoratet med noget andet markedsføring. 

OK Benzin bruger deres breddeidrætssponsorat som en metode, der er integreret i deres øvrige 

markedsføringsmetoder. 

 

For det tredje, gav Banken klubben penge uden at Klubben havde skaffet nye kunder til Banken. 

OK Benzin udbetaler kun penge, hvis klubben selv skaffer nye kunder til OK Benzin. Hvis de ingen 

nye kunder skaffer, får de ingen penge. De 250.000 kr. som Banken betalte til Klubben var åbenbart 

nok for Klubben, der ikke ville yde den ekstra indsats, som det krævede at hjælpe Banken med nye 

kunder. 

 

Disse tre markante forskelle mellem OK Benzin og Banken, har gjort forskellen mellem succes og 

fiasko. Bankens målsætninger var rimelig konkrete. Dog var det kun brochurerne til medlemmerne 

og de 10 nye kunder fra bestyrelsen, der var direkte salgsrelateret. De to andre målsætninger var 

mere kendskabsfremmende og sværere at måle direkte på. Bankens incitament for indgåelsen var 

salg, og derfor var de to kendskabsfremmende målsætninger muligvis ikke de bedste målsætninger. 

Banken kunne også med fordel have undersøgt andre sponseringsmuligheder for at se om det var 
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det optimale sponsorat de tog. Videre blev det ikke fuldt op af øvrige markedsføringsmetoder eller 

aktiveret godt nok fra Bankens side. 

 

Ovenstående viser to virksomheders måder at bruge et sponsorat i breddeidrætten på. I næste afsnit 

vil der blive suppleret med hvad personer fra sponsorudbyderens side, mener man kan bruge et 

sponsorat til, og hvordan de arbejder med sponsorater. 

 

Sponsorudbyder 

Niels Wegener, der er formand for sponsorudvalget i fodboldklubben B93, ligger vægt på følgende, 

når han skal ud og finde nye sponsorer
29

: 

”… de sponsorer vi allerhelst vil have er nogle der har et engagement i lokalområdet. Det er noget 

af det jeg tror, er vigtigst overhovedet at få aktiveret lokalområdet, fordi hvis man får en 

lokalopbagning, så er jeg ret sikker på at så vil de større sponsorer også gerne komme med.” 

De er de mindre virksomheder, der har et lokalt engagement, som B93 gerne vil have som sponsor. 

Ligeledes ser B93 deres produkt som et LEGO produkt, hvor man selv kan bestemme, hvad man 

som virksomhed gerne vil have med i pakken. B93 ligger dog vægt på, at sponsorerne gerne vil med 

i deres erhvervsklub: 

”Vi prøver lidt i at sige at der kun er muligheder og ingen begrænsninger. Så vi vil gerne se vores 

produkt som et LEGO produkt hvor man selv kan strikke sammen. Vi ligger meget vægt på at få 

dem med i vores erhvervsklub som vi kalder den, hvor vi prøver at lave de her 

netværksarrangementer, og sørge for at få dem med ind i det.” 

B93 har valgt at ligge vægt på to kriterier, i deres søgen efter sponsorer. Det er lokale virksomheder, 

der også gerne vil være medlem af deres erhvervsklub. Det, at B93 forsøger at vælge deres 

sponsorer strategisk, efter de to kriterier er godt. B93 bruger dog ikke disse kriterier i praksis, da de 

i stedet har taget fat i folk, der lever af netværk til at skaffe nye sponsorer: 

”Så har jeg gjort det at jeg har taget fat på folk der lever af netværk. Så har jeg sagt til dem om de 

ikke kan skaffe os nogen sponsorer og nogle mennesker herned så aflevere vi en fee for at vi kan få 

nogle nye firmaer herned. Vi har i øjeblikket en pige i huset som har et utroligt netværk og som 

interesser sig meget for fodbold” 

Ovenstående citat fortæller ikke noget om, om B93 har fortalt ”pigen i huset” om deres kriterier for 

sponsorer. Set ud fra et RM jf. afsnit 7, er disse kriterier ikke de optimale kriterier. Ved RM 
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perspektivet bør kriterierne være, at skabe størst mulig værdi for medlemmerne af klubben og andre 

sponsorer i erhvervsnetværket. Med det i mente bør B93 opstille en liste over, hvilke slags brancher, 

der forventes at skabe størst mulig værdi for klubbens medlemmer og andre sponsorer. Når 

brancherne er fastlagt, kan B93 finde lokale virksomheder indenfor brancherne og opsøge dem. 

B93 anskuelse af deres produkt som et LEGO produkt er smart i forhold til de fem punkter, der blev 

fundet i afsnit 7.2 (tillid, gensidig forståelse, fokus på lang sigt, kommunikation og samarbejde). 

Kun ved at skræddersy sponsoraterne til de enkelte virksomheder, kan B93 sørge for at den enkelte 

virksomhed opnår præcis, hvad virksomhederne forventer af sponsoratet. 

 

Jørgen Hansen fra TSE Consulting er, som skrevet tidligere i afhandlingen, sikker på at det bedste 

sponsorat findes, hvis der er et match af værdier mellem sponsoren, sporten og klubben: 

”Det match skal man jo tænke over som sponsor, og det skal klubben også tænke over og sige hvad 

er det vi gør, hvis du vil væk for det her lokalpatriotisme” 

Jørgen Hansen mener, at klubberne skal være meget opmærksomme på hvilke værdier de har, og at 

deres sponsorer deler disse værdier. Værdierne skal klubben have nedskrevet og der skal være en 

forståelse blandt alle i klubben, at det er disse værdier som den specifikke klub bygger på eller har 

specielt fokus på. I afsnittet omkring sponsering var tendensen, at et perfekt match mellem 

sponsorudbyder og sponsortager, gjorde at sponsortagers budskab kunne huskes i længere tid. 

 

Jørgen Hansen mener videre, at klubberne også skal sørge for at have en kontakt til den lokale avis, 

og bruge den aktivt til gavn for sponsorerne. F.eks. nævner Jørgen Hansen: 

”Man kan også tilbyde, at man taler med journalisterne eller virksomhedens egen marketingsfolk 

taler med journalisterne om, hvorfor man sponsorerer dette her stævne. Hvem der tager fat i 

pressen, må være dem der har den bedste forhold til dem. Hvis virksomheden gør det, kan det ’lugte 

lidt for meget’ af reklame, så det kan foreningen måske gøre det. Kan vi lave en historie på, hvorfor 

i vælger at støtte os.” 

Ovenstående kan være med til at brede kendskabet til sponsoratet og specielt være med til at skabe 

bedre image/goodwill hos læserne i lokalområdet. Det kan også være med til at skabe en artikel 

eller historie som virksomheden kan bruge i andre dele af deres markedsføring til gavn for 

virksomheden og klubben. 
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Jørgen Hansen mener, ligesom Niels Wegener, at klubberne skal have fokus på et erhvervsnetværk. 

Han uddyber og siger: 

”… hvis du har et business netværk, hvor de lokalhandlende har samlet forskellige virksomheder, 

og hvor kommunen også kan være der. Kommunen går også ind og sponserer.” 

Det at klubben skal forsøge at få kommunen kommer med ind i netværket gør, at de andre sponsorer 

nemmere kan få kontakt til kommunen, som er vigtigt i mange erhverv. 

 

Både Banken, B93 og Jørgen Hansen mener, at en form for erhvervsnetværk er vigtig for at skabe 

værdi for sponsorerne. Et sponsorat adskiller sig markant fra andre markedsføringsmetoder, ved lige 

netop at have muligheden for også at bruge sponsoratet overfor BtB markedet. 

I næste afsnit vil der blive analyseret, hvordan en af verdens største referenceorganisationer (BNI) 

laver netværksgrupper og hvordan B93 laver erhvervsnetværk i forhold til relationsmarkedsføring. 

8.1.2 Resultater fra BtB markedet 

For at belyse hvordan en klub kan opstille en erhvervsklub og hvilke elementer de skal være 

opmærksomme på, har jeg interviewet René Bruun, der er administrerende direktør i BNI
30

. 

 

René Bruun mener, at et erhvervsnetværk, for at det skal være succesfuldt, skal have et klart 

defineret formål: 

”… men når du siger netværk, så er Al-Qaeda også et netværk. Det er et så overordnet begreb at 

det siger ikke noget. Man er nød til at gå et spadestik dybere, og sige hvad er formålet med det.” 

I BNI er formålet:  

”Vores formål med BNI er at man skal skabe vækst i sin virksomhed. Og dvs. at det er en salg og 

marketing aktivitet.” 

Dvs. i BNI er det at skabe vækst i den enkelte virksomhed. René Bruun uddyber videre: 

”… man uddanner hinanden til at blive hinandens øjne og ører og ambassadører ude på markedet. 

Hvis du nu f.eks. er advokat eller elinstallatør eller reklamebureau. Der findes en skov af den type 

virksomheder og hvad adskiller den ene fra den anden? Intet. De gør akkurat det samme. Men det 

der adskiller dem er de personlige relationer som man måtte have. Dvs. jo flere personlige 

relationer du har jo flere mennesker kan anbefale dig jo stærkere står du rent forretningsmæssigt. 
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Det er det der er formålet med BNI. At man skal få noget mere business igennem den arbejdsform 

der hedder at vi skal hjælpe hinanden med at bygge relationer.” 

Ovenstående citat viser, at medlemmerne bliver hinandens øjne og ører ud på markedet. Det er 

derfor salg gennem medlemmerne der er i fokus, og ikke salg mellem medlemmerne. Det at fokus er 

på salg gennem medlemmerne gør, at BNI grupperne holder sin dynamik og ikke går i oplysning. 

René Bruun pointere videre at i et netværk, skal der være krav om aktiv deltagelse fra 

medlemmernes side, da det også er med til at opretholde dynamikken: 

”… der er et krav om at man skal være aktiv deltagende og hvis du ikke er aktiv deltagende, der kan 

kun være en for hver branchekategori, kan du ikke holde din brancheplads. Lige meget om du 

kommer fra danske bank eller om du hedder jens petter og har din egen lille enmandsbutik så er 

alle på samme niveau.” 

Som ovenstående citat siger, kan der desuden også kun være et medlem fra hver branche i 

grupperne. Dette adskiller sig fra B93 erhvervsnetværk, hvor Niels Wegener mener følgende: 

”… må man sige at hvis folk vil have eksklusivitet så må de bare hoste op med nogle højere beløb.” 

I BNI koster det 6.300 kr. årligt
31

 at være medlem, og når en branche er inde, kan ingen overtage 

pladsen medmindre vedkommende bliver smidt ud pga. manglende deltagelse. Dette er noget i 

kontrast til B93, hvor brancheeksklusivitet ikke findes medmindre vedkommende betaler for det. 

BNIs koncept hænger nogenlunde sammen med RM perspektivet, hvor det gælder om at skabe 

vækst i den enkelte virksomhed ved at bidrage med mest muligt til hele netværket. B93 netværk har 

intet med RM at gøre, da B93 ikke tænker på hvad der er bedst for det samlede netværk, men på 

hvem der vil ligge flest penge i sponsoratet. 

René Bruun mener, at en stor ulempe ved sponsornetværk netop er, at de forskellige medlemmer 

betaler forskellige priser for deltagelsen. Dem der betaler mere (f.eks. en hovedsponsor) forventer 

også større udbytte og er sværere at ekskludere, hvis ikke de er aktiv deltagende, da de også har 

købt andre sponsorprodukter. 

 

René Bruun mener videre, at det er svært for klubber at starte seriøse erhvervsnetværk op, fordi 

deres hovedfokus er på sporten og ikke erhvervsklubben: 

”Problemstillingen opstår når den der tager initiativ til at etablere netværket har en anden 

interesse, så man kan sige at hovedformålet for en fodboldklub er jo at drive den 

fodboldforretning.” 
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René Bruun mener, at for at få det rendyrkede netværksperspektiv på, er det nødvendigt at 

hovedfokus er på netværket og ikke et skjult salg fra klubbernes side. 

 

René Bruun nævner videre, at der er klare regler for hvor mange der kan være med i hver BNI 

gruppe, og hvor lang tid hvert medlem får af markedsføringstid hver uge: 

”Vi har et maks. på 40. Ellers kan vi ikke nå at afvikle møderne på 1½ time. Det er meget vigtigt at 

det er effektivt og vi har en fast agenda så det er ikke noget med at jeg kunne godt tænke mig at vi 

diskuterede det her nu. Det gør man ikke. Alle får taletid og der er et helt fast taleprogram. Alle får 

lige meget markedsføringstid. Det er fra kl. 7 til 8.30 altid og alle steder og i hele verden.” 

Alle medlemmerne af BNI får 60 sekunder markedsføringstid og derefter får enkelte virksomheder 

lov til at præsentere sig i 10 minutter, som de har forberedt sig på. Dette går på skift mellem 

medlemmerne, så alle i sidste ende får lige meget markedsføringstid. 

 

Noget andet som BNI går meget højt op i, er at sige tak for handlen, hvis en BNI-kollega har skaffet 

en ny ordre: 

”Vi har faktisk et punkt der hedder bidragspunktet eller referencepunktet hvor man aflevere disse 

her referencer til hinanden og det gør vi sådan lidt formelt.” 

”… under bidragspunktet lærer vi jo folk at sige tak for den hjælp de har fået. Altså hvis du vil have 

mere hjælp så skal du huske at sige tak til den der har hjulpet dig. Det er ikke så naturligt at folk 

gør det. De tager det bare for givet at nu har jeg fået en ordre så nævner jeg ikke den mere. Man 

rejser sig faktisk op på mødet og siger tak til den der har skaffet ham kunden. Så på næste møde 

rejser man sig igen op og siger at nu har vi fået klaret problemet og det har givet mig en omsætning 

på 50.000 kr. Så siger man tak skal du have for det til den der skaffede kunden… Det der rent 

faktisk er blevet faktureret for. Dvs. det er det der kommer ud af at man anbefaler hinanden til sit 

eget netværk.” 

René Bruun forklarer det bl.a. med at dette bidragspunkt er med til at skabe dynamik i grupperne og 

undgå at det ikke bliver til en ”kaffeklub”, hvor der bliver snakket om alt muligt irrelevant i forhold 

til BNI´s formål. Videre bruger BNI disse tal fra bidragspunktet til at føre statistikker, således at 

BNI kan bevise, at medlemmerne får ordre ved at være medlemmer af BNI. 
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René Bruun afslutter med at sige: 

”Det er sådan, at ca. 1/3 af medlemmerne driver deres forretning gennem BNI og får alle deres 

kunder derigennem. 1/3 har det som supplement til andet markedsføring og 1/3 får ikke noget ud af 

det. Dem der ikke får noget ud af, det kan være fordi de har et svagt forretningskoncept eller fordi 

vedkommende har en svag personlighed. F.eks. har svært ved at overholde sine aftaler. Hvis man 

ikke er god til at forklare eller god til at skabe image omkring sin virksomhed så får man ikke noget 

ud af det.” 

 

I B93 netværksklub er formålet ikke direkte synligt, men ifølge Niels Wegener er det: 

”Formålet er først og fremmest at have nogle gode oplevelser, men bagved ligger det klare at man 

skal have solgt nogle vare og ydelser.” 

Meningen med netværksgruppen er altså at have gode oplevelser, men samtidig at få solgt nogle 

vare. B93 gør også meget ud af at fortælle deres sponsorer, at de stiller rammerne op omkring dette 

netværk og prøver at skabe nogle gode rammer. Det er så op til den enkelte sponsor, at sørge for at 

få skabt relationer og derigennem salg. 

”… gør jeg meget ud af at forklare sponsorerne dernede at hvis man er sponsor så kræver det også 

selv en indsats. Det nytter ikke noget at man tegner et sponsorat og sætter sig derhjemme og venter 

ved telefonen. Man skal møde op og få de her relationer og langsomt bygge det op så de får denne 

fornemmelse at de får nogle gode arrangementer og der er styr på det og man får nogle gode 

oplevelser.” 

Med de gode arrangementer har B93 bl.a. lavet en pokeraften som ifølge Niels Wegener var ”lige i 

skabet” og passede sponsorerne virkelig godt. B93 prøver også hver gang at få en personlighed ud 

at snakke om fodbold. F.eks. har de haft Jesper Jørgensen, der er partner i Deloitte ud at snakke. 

 

Da B93 ikke har så mange sponsorer endnu, prøver de at få kontakt til andre sponsornetværk, for at 

give B93 sponsorer mulighed for at skabe nye relationer: 

”Vores næste arrangement bliver et sponsorarrangement sammen med Rungsted Ishockeyklub, 

hvor de tager deres sponsorer med og vi tager vores med og så slår vi halt skade for arrangementet 

og så får vi folk fordelt lidt ud. Så kan vi få folk lidt ud blandt andre, så man også føler man 

kommer ud og møder nye mennesker.” 



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 63 af 163 

 

B93s netværk har lige startet med, at møde til fire morgenmøder om året. Yderligere mødes 

netværksgruppen som minimum fire gange til arrangementer om aftenen, såsom pokeraftenen og 

mødet med Rungsted Ishockeyklub: 

”Vi har 4 morgenmøder om året. Jeg tænkte at det var det værste overhovedet. Hvem fanden gider 

sidde til et morgenmøde kl. 7 om morgenen. Men der tog jeg fejl. Vi havde et godt morgenmøde med 

Jesper Jørgensen fra Deloitte hvor vi var en 12 stykker der var rigtig glade for det, så det fortsætter 

vi med. Så 4 morgenmøder og som minimum, det bliver flere end 4 arrangementer som kan være en 

pokeraften eller andre former for arrangementer.” 

 

B93 netværk mødes som minimum 8 gange om året. BNI mødes 45 gange om året. Dermed lærer 

BNI medlemmerne hinanden bedre at kende og skaber på den måde hurtigere tættere relationer til 

de andre medlemmer. Derudover har BNI klart defineret formålet med grupperne. Det har B93 ikke. 

Det er uvist om der er tale om handel mellem medlemmerne eller handel gennem medlemmerne. I 

B93 har de heller ikke nogen agenda for, hvordan møderne løber af stablen. De mødes og så er der 

en personlighed, der holder et foredrag og bagefter er det op til den enkelte person at opsøge de 

andre medlemmer. 

 

Det er to vidt forskellige netværkskoncepter, og det er vigtigt at man som klub fortæller, hvordan 

lige præcis ens netværksgruppe fungerer, så sponsorerne ved hvad de går ind til. B93s koncept har 

lidt mere ”sjov og ballade”, hvor BNI ikke har plads til det og er ren forretning uden andet indhold.  

BNI har helt klart RM for øje. De sørger for at skabe størst værdi for hele netværket, ved at have 

brancheeksklusivitet, og alle medlemmer har mulighed for at få lige meget ud af et medlemskab. 

B93 har ikke RM for øje, fordi de ikke har fokus på optimering af netværket, men kun fokus på at 

skaffe flest penge til klubben. 
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8.2 Sammenfatning 

På baggrund af de kvalitative interviews, blev der lagt fokus på to forskellige markeder, BtC 

markedet og BtB markedet.  

 

BtC 

Det var første gang Banken gjorde brug af et sponsorat og dermed befandt Banken sig i købsklassen 

nykøb. Banken kom ind som sponsor pga. opfordring fra Klubben sponsorchef, og ikke pga. et 

opdaget behov internt i Banken. Banken startede i fase 5 af Buy Grid modellen, hvor Banken havde 

løse ønsker til hvad de ville opnå med sponsoratet. I denne fase brugte Banken mange ressourcer 

internt i Banken. Alligevel valgte de først at bruge en ekspert i fase 7, hvor den endelige ordrerutine 

blev fastlagt. 

Bankens målsætninger var konkrete og rimelig lette at måle på. Ingen af målsætningerne blev 

opfyldt, hvilke viser at Klubben ikke ved hvad en sponsor kan få ud af et sponsorat. En af 

forklaringerne kan være, at Banken ikke aktiverede sponsoratet godt nok. Et sponsorat bør aktiveres 

fra 1,5 gange sponsoratets størrelse. Dette burde Klubben have fortalt Banken og det burde Bankens 

ekspert også. 

 

Den anden virksomhed, OK Benzin, har brugt sponsering i mange år og på flere niveauer og 

befinder sig derfor i købsklassen rutinekøb. 

OK bruger mange penge på sponsorater indenfor især fodbold og håndbold, og valgte for ca. tre år 

siden at aktivere sponsorplatformen omkring breddeidrætten. Det har siden været en kæmpe succes 

for OK Benzin og har overgået deres vildeste forventninger. OK bruger samme koncept overfor alle 

breddeidrætsklubber de sponsorere. De gennemgår kun enkelte dele af Buy Grid modellen, hvilke 

stemmer overens med rutinekøb. OK tilbyder alle breddeidrætsklubber de samme vilkår, og ved 

hvad de kan få ud af sponsoratet.  

OK bruger mange penge på at aktivere deres breddeidrætssponsorat. De laver individuelle plakater 

til deres benzinstandere, således at folk i lokalområdet kan se hvor meget OK støttede med sidste år. 

Dette bruger OK til at vise kunderne, at de er med til at gøre en forskel i de forskellige klubber. 
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Banken og OK Benzin har opnået vidt forskellige resultater af deres sponsorater. Det skyldes tre 

punkter:  

For det første, at OK Benzins produkt er et lav involveringsprodukt, hvor Bankens produkter er høj 

involveringsprodukter. Denne forskel betyder, at forbrugerne lettere vil skifte benzinstander end 

skifte bank. 

For det andet betragter OK og Banken sponsoratet på forskellige måder. OK bruger deres 

breddeidrætssponsorat som en metode, mens Banken betragter sponsoratet som et medie. 

For det tredje, udbetalte Banken penge til Klubben. Klubben kunne få endnu flere penge, når de 

skaffede nye kunder til Banken. Det har vist sig, at Klubben ikke har lagt den nødvendige indsats i 

at skaffe nye kunder til Banken, da de muligvis har været tilfredse med de 250.000 kr. de fik ved 

indgåelsen. OK Benzin udbetaler kun penge, når/hvis klubberne skaffer nye kunder til OK. Hvis 

dette ikke sker får klubberne ingen penge. 

 

I B93 vælger man at se sine sponsorprodukter som LEGO, hvor virksomhederne kan vælge de 

produkter, som passer til den specifikke virksomhed. Dette er en god ide i forhold til RM, da 

relationsdannelser oftere forekommer, hvor man skræddersyr produkter til den enkelte virksomheds 

behov. B93 søger efter sponsorer ud fra to kriterier. Det er at de vil være medlem af 

erhvervsklubben og at de har et lokalt engagement. Dette er anderledes end RM tankegangen, hvor 

sponsorer bør vælges ud fra hvem der kan skaffe størst værdi for klubbens medlemmer og andre 

sponsorer. 

 

Jørgen Hansen mener, at man skal sørge for, at de værdier der ligger i klubben, virksomheden og 

sporten passer sammen. Ligeledes mener han, at klubberne skal sørge for at have en god kontakt til 

den lokale avis, der kan bidrage med en ”imagehistorie” omkring, hvorfor virksomheden vælger at 

sponsorerer netop denne klub. 

 

BtB  

For at et netværk skal være succesfuld, kræver det, at formålet med netværket er klart for alle 

medlemmerne. Videre skal det være klart om fokus er på salg mellem medlemmerne eller salg 

gennem medlemmerne. BNI mener, at der skal være krav om aktiv deltagelse og tvunget fremmøde, 

for at grupperne kan bibeholde deres dynamik, således at netværket kan eksistere over en længere 

periode. BNI mener også, at det er vigtigt at der er en fast agenda, hver gang gruppen mødes og 
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ingen medlemmer favoriseres (f.eks. en hovedsponsor). Videre mener BNI, at det er vigtigt med et 

bidragspunkt, hvor de forskellige medlemmer siger tak til hinanden, hvis de har hjulpet med at 

skaffe en ordre. Ordrens størrelse offentliggøres i gruppen og beløbet bliver ført til statistik, således 

at der forefindes dokumentation for at medlemmerne i netværksgruppen får noget ud af 

medlemskabet. I BNI er der videre brancheeksklusivitet, hvilke betyder at hver virksomhed ikke har 

direkte konkurrenter i netværket. 

 

Ifølge BNI er et stort problem med et netværk i en klub, at indehaveren (klubben) af netværket altid 

har det formål, at skaffe flere penge til at drive klubben og ikke netværket. Ligeledes ser BNI det 

som utrolig svært, at få alle til at være aktive, da de større sponsorer muligvis ikke gider deltage 

ligeså aktivt som mindre sponsorer. I BNI ville dette betyde udsmidning, hvilke ofte ikke kan lade 

sig gøre i et sponsornetværk, da sponsorerne ofte har købt flere produkter. 

Hele BNIs koncept hænger fint sammen med RM, da formålet er at skabe størst vækst i den enkelte 

virksomhed til gavn for hele netværket. Ligeledes er der en åben kommunikation, bl.a. under 

bidragspunktet. 

 

B93 konceptet er noget anderledes end BNI og bygger på at medlemmerne skal have nogle gode 

oplevelser, når de kommer til arrangementerne og derigennem få solgt nogle vare eller ydelser. Det 

er dog ikke defineret om salget skal ske mellem medlemmerne eller gennem medlemmerne. 

Netværket er nystartet og derfor er der endnu ikke så mange medlemmer. Det forsøger B93 at 

kompenserer for, ved at mødes med andre netværksgrupper fra sportens verden, hvilke gør at 

medlemmerne af erhvervsklubben har mulighed for at skabe relationer med andre mennesker, som 

de ellers ikke ville have mødt. Erhvervsgruppen har intet med RM at gøre. Klubben forsøger ikke at 

optimere netværket, så netværket bliver så stærkt som muligt. Det ses bl.a. ved at der ikke er 

brancheeksklusivitet. 
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9 Kvantitativ analyse 

9.1 Indsamling af respondenter 

Spørgeskemaundersøgelsen blev indsamlet umiddelbart efter B93 hjemmekamp mod Boldklubben 

Søllerød-Vedbæk (BSV) den 14. april 2010. Respondenterne havde mulighed for, at skrive sit navn 

og e-mail adresse på forskellige sedler, der var lagt frem ved boder og i VIP loungen. De ville så 

samme aften, få tilsendt spørgeskemaet via e-mail. Det elektroniske spørgeskema var lavet med 

software fra www.defgo.net. Det var der 15 respondenter der valgte. Resten af de 119 respondenter, 

altså 104 respondenter, valgte umiddelbart efter kampen, at udfylde spørgeskemaet udenfor 

stadionet. Der var 15 mennesker, der stod og uddelte spørgeskemaet, der var på i alt 17 spørgsmål.  

Grunden til at spørgeskemaet blev uddelt til kampen mellem B93 og BSV var, at det var en 

topkamp i den danske 2. division øst i fodbold, så der var en forventning fra forfatterens side, at der 

ville komme mange mennesker. Ligeledes havde B93 hovedsponsor, Københavns Andelskasse, 

valgt at købe kampen, således at der var gratis entre, hvilke var endnu et incitament til, at der skulle 

komme mange mennesker på Østerbro Stadion. Der var ca. 500 mennesker, hvormed ca. en fjerdel 

valgte, at svare på spørgeskemaet. 

 

9.2 Spørgeskemaudformning 

Da spørgeskemaet
32

 skulle udeles til en event og svares på umiddelbart derefter, var det vigtigt at 

spørgeskemaet ikke var for langt. Derfor bestod spørgeskemaet af 17 spørgsmål, der i alt tog ca. 3-4 

minutter at svare på. Spørgeskemaet blev udformet på en 7 punkt skala med lige lang interval 

mellem hvert punkt. Som ottende mulighed var der ”Ved ikke”. Grunden til at valget faldt på en 7 

punkt skala var, at det giver et mere nuanceret billedet af virkeligheden end f.eks. en 5 punkt skala. 

7 punkt skalaen har dog den svaghed, at det kan virke uoverskueligt at have så mange 

valgmuligheder. Da spørgeskemaet kun var på 17 spørgsmål, ville dette ikke være et problem for 

respondenterne. 

Spørgsmål 1, 2, 15, 16 og 17 omhandlede respondentens køn, uddannelsesniveau, årsindkomst, 

hvor gammel vedkommende var, og hvor i landet respondenten boede. Køn og uddannelsesniveau 

var spørgsmål 1 og 2. De var i starten af spørgeskemaet så respondenten kom godt i gang med 

spørgeskemaet, uden at skulle tage stilling til så meget. Årsindkomst, hvor gammel respondenten 
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var og hvor i landet respondenten boede, kom til sidst i spørgeskemaet. Specielt alder og 

årsindkomst kan være emner, som folk ikke så godt vil ud med. Specielt ikke offentlige steder som 

Østerbro Stadion er. Derfor var de lagt bagerst i spørgeskemaet, så respondenterne blev fortrolige 

med, at ingen kigger dem over skulderne. 

Spørgsmål 3 omhandlede, hvad respondenterne mente omkring sponsering som 

markedsføringsmetode generelt. 

 

Spørgsmål 4 omhandlede, hvilke reklamer respondenten havde set på Østerbro Stadion. Her var der 

lavet linjer, så respondenterne kunne skrive flere forskellige brand. Spørgsmålet skulle bruges til, at 

se hvad respondenterne kunne genkalde, efter at have været på Østerbro Stadion. 

 

Spørgsmål 5 omhandlede hvilke reklamer/sponsorer respondenten kunne huske, at have set på 

Østerbro Stadion. Her var lavet en liste over de sponsorer, der var på Østerbro Stadion plus enkelte 

andre brand, som ikke var sponsorer og derfor ikke til stede på Østerbro Stadion. I alt var der 22 

reklamer/sponsorer til stede og 7 brand der ikke var på Østerbro Stadion. Spørgsmål 4 og spørgsmål 

5 var på hver deres side i spørgeskemaet, så respondenterne ikke kunne se hvilke reklamer, der var 

brugt i spørgsmål 5, når de svarede på spørgsmål 4. 

 

Spørgsmål 6 og 7 omhandlede goodwill/image og skulle bruges til, at se om respondenterne mener, 

at et sponsorat giver en virksomhed et bedre image. Spørgsmål 8 omhandlede købsintentionen. I 

spørgsmål 9,10 og 11 blev der spurgt ind til en konkret sponsor (Øbro Electric) og om den sponsor 

havde et bedre image/goodwill fordi vedkommende sponsorerede. I spørgsmål 12, 13 og 14 blev der 

igen spurgt ind til den samme sponsor og om respondenterne ville vælge vedkommende næste gang 

de skulle bruge en elektriker, fordi de vidste Øbro Electric sponsorerede B93. Disse spørgsmål 

skulle bruges til at bestemme købsintentionen hos respondenterne. 

 

9.3 Rensning af data 

Datasættet udgør 119 respondenter, der alle er over 18 år. Alle respondenterne skulle være over 18, 

da det ikke kan forventes at respondenter under 18 år, har en holdning og den fornødne kendskab til 

det, de bliver spurgt om i spørgeskemaet. Datasættet blev derefter kigget igennem for respondenter, 

der udelukkende havde svaret ”ved ikke” og midterpunktet ”4”. Det var der ingen der havde. Da 
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spørgeskemaet spurgte ind til en elektrikervirksomhed bosiddende i København, har jeg valgt at 

fjerne alle respondenter, der ikke boede på Sjælland. Det skyldes, at respondenter udenfor Sjælland, 

sjældent vil vælge en elektriker fra København. Det var der 2 respondenter, der ikke gjorde og de 

blev fjernet fra spørgeskemaet. Dermed var der 117 respondenter tilbage. Man kunne videre have 

renset datasættet for outlier. Det har jeg valgt ikke at gøre, da det kan skævvride analysens resultat i 

enten positiv retning eller negativ retning. Specielt når hele datasættet kun udgør 117 respondenter 

vil bare enkelte fjernelser have stor betydning. Ligeledes fjerner det en grad af varians. Der er 

ligeledes forsøgt at eliminere tilfældige fejl, ved at anvende et let og overskueligt spørgeskema. 

 

9.4 Generelle resultater og repræsentativitetstest 

Det rensede datasæt gav i alt 117 respondenter, alle bosat på Sjælland. Det er derfor underordnet at 

kigge på om datasættet er repræsentativt udsnit af, hvordan den danske befolkning er bosiddende. 

Derimod er alders- og kønsfordelingen interessant at kigge på. Når vi kigger på respondenternes 

fordeling mellem mænd og kvinder opstår der er skævvridning. Der er i alt 100 mænd og kun 17 

kvinder der har svaret på spørgeskemaet. Ifølge Danmarks statistik er der ca. 50 % mænd og 50 % 

kvinder i den region
33

. Dvs. at datasættet er skævvredet en del, hvilke også kan ses ved en 

repræsentativitetstest på køn. Her kommer der en chi-square værdi på 0,000
34

, hvilke er meget 

lavere end den tilladte værdi på 0,05 (Møller Jensen & Knudsen, 2006, s. 84). Respondenterne i 

denne undersøgelse svarer altså overhovedet ikke til den sjællandske population. 

Hvis der videre foretages en repræsentativitetstest på respondenternes alder inddelt i intervaller
35

, 

fremgår det at alderen ikke repræsenterer befolkningsgrupperne på Sjælland, da der igen 

fremkommer en chi-square på 0,000. 

 

Disse to test viser, at undersøgelsen ikke er repræsentativt for populationen på Sjælland. Det er 

svært at vide, om det er repræsentativt for publikum i en breddeidrætsklub, da der mig bekendt ikke 

tidligere er lavet lignende undersøgelser, der viser om fordelingen er på lignende niveau.  

Dette datasæt er derfor kun brugbart i forhold til besøgende til B93 hjemmekampe. Det kan derfor 

ikke bruges til at fortælle generelt, hvordan den sjællandske befolkning forholder sig til sponsorater 

i breddeidræt. 
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9.5 Hypotesetest 

Jeg har valgt at kigge nærmere på sponsering generelt, købsintentionen, image/goodwill og 

kendskab. Analysen skal bruges til at se, hvad forbrugere mener om sponsorater i breddeidrætten. 

Ligeledes skal analysen bruges til at se hvor mange sponsorer, forbrugerne får kendskab til ved en 

event, og om der evt. er nogle sponsorer, der har signifikant større kendskab og hvorfor de har det. 

9.5.1 Sponsorering 

H0: Forbrugerne opfatter sponsorering som en god måde at markedsføre sig på. 

H1: Forbrugerne opfatter ikke sponsorering som en god måde at markedsføre sig på. 

 

Der er stillet et spørgsmål op, til at forklare ovenstående hypotese. Derfor kan jeg igennem en 

frekvenstabel se, hvordan fordelingen ligger og dermed forbrugernes holdning til sponsering. 

Frekvenstabellen viser, at alle 117 respondenter har svaret på spørgsmålet. Dvs. ingen har svaret 

”ved ikke”
36

. Af respondenterne har 38 svaret 1, hvilke vil sige at de opfatter sponsering som en 

god måde at markedsføre sig på. Videre har 41 svaret 2, hvilke er 35 % af alle respondenterne. Til 

sammen har 67,5 % af respondenterne svaret enten 1 eller 2 hvilke må siges at være en meget høj 

procentsats. Derfor accepterer jeg H0 og forkaster H1. Respondenterne opfatter sponsering som en 

god måde at markedsføre sig på. 

9.5.2 Købsintentionen 

H0: Respondenterne er tilbøjelige til at vælge produkter fra en virksomhed der sponsorerer. 

H1: Respondenterne er ligeglade om produkter kommer fra virksomheder der sponsorerer, frem for 

virksomheder der ikke sponsorerer. 

  

H0: Købsintentionen er ens uanset aldersgruppe. 

H1: Købsintentionen er forskellig i aldersgrupperne. 

 

H0: Købsintentionen er ens uanset uddannelsesniveau. 

H1: Købsintentionen er forskellig for uddannelsesniveauerne. 
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Frekvensanalysen viser, at fem har svaret ”ved ikke” på spørgsmål 8, der skulle bruges til at 

forklare den øverste hypotese. Dermed har 112 svaret indenfor 7-punktskalaen. Svarene er lige 

fordelt på hele skalaen og har da også en median på 4
37

. Sammenlagt har ca. 25 % svaret enten 7 

eller 6, som er de to punkter, hvor respondenten er mest enig i udsagnet. Generelt er respondenterne 

splittet ved dette udsagn, og 25 % har svaret midterværdien 4. Der er dog en lille overvægt, som 

viser at respondenterne er tilbøjelige til at vælge produkter fra virksomheder der sponsorerer, frem 

for produkter fra virksomheder der ikke sponsorerer. Dermed accepteres H0 og H1 forkastes: 

Respondenterne er mere tilbøjelige til at vælge produkter fra virksomheder der sponsorere. Dette 

resultat er det samme som tidligere studier, indenfor eliteidræt, også har fundet ud af jf. afsnit 5.2.2. 

 

For at uddybe købsintentionen, blev der spurgt direkte ind til én konkret sponsor og hvad 

respondenterne mente om sponsoren, når de vidste at virksomheden sponsorerede. Da 

købsintentionen er et abstrakt begreb, der er svært at svare på vha. et spørgsmål, stillede jeg i alt tre 

spørgsmål omhandlende den konkrete sponsor. Når man skal inkludere flere variable kaldes det for 

sammensatte skalaer (Møller Jensen & Knudsen, 2006, s. 224). Brugen af sammensatte skala 

begrundes med den positive effekt den har på undersøgelsens validitet og reliabilitet.  

 

Validiteten tilgodeses ved, at inddragelse af flere spørgsmål i målingen, giver en mere 

fyldestgørende og bredere dækning af aspektet købsintention (Møller Jensen & Knudsen, 2006, s. 

224). Reliabiliteten sikres ved, at gennemsnittet af målinger ved flere variable, frembringer et mere 

pålideligt resultat, end en enkelt måling kan frembringe.  

 

Fremgangsmåden er at foretage en reliabilitetsanalyse på en sammensat skala, hvor jeg undersøger i 

hvor høj grad de tre spørgsmål måler det samme begreb (købsintentionen). Til dette formål er 

Cronbach´s alpha analyse, der tester den interne konsistens i svarene mellem de tre spørgsmål, den 

mest anvendte (Møller Jensen & Knudsen, 2006, s. 225). Cronbach´s alpha kan betragtes som 

kvadratet på den gennemsnitlige korrelation af de bivariate korrelationer mellem de enkelte variable 

og summen af de to andre variable, der er inkluderet i skalaen. Dvs. at Cronbach´s alpha forklare, 

hvor meget af variansen i skalaen, der er fælles for de inkluderede variable. En lav alpha betyder 

således, at de tre variable er et dårligt mål for begrebet købsintention, mens en høj alpha, tyder på, 
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at det er en god repræsentant for købsintentionen. Værdien for Cronbach´s alpha vil altid være 

mellem 0 og 1, da Cronbach´s alpha kan betragtes som en korrelationskoefficient. Jo tættere alpha 

er på en jo bedre, da tilfældige fejl mindskes, og skalaen formår at dække hele begrebet. Det vil i 

praksis være umuligt at få en alpha på 1, men en tommelfingerregel siger at en alpha under 0,6 ikke 

accepteres, mens en alpha over 0,6 er acceptabel og en alpha over 0,7 er gode målinger (Møller 

Jensen & Knudsen, 2006, s. 226). 

 

Jeg har fjernet 6 respondenter, der har svaret ”ved ikke” i et af de tre spørgsmål tilknyttet 

købsintentionen. Disse 6 respondenter er fjernet pga. at en sammensat skala tager gennemsnittet af 

de tre variable. På den måde giver jeg ikke respondenter, der ikke har taget stilling til en eller to af 

spørgsmålene, en falsk værdi. Jeg indeholder stadig alle respondenter der har svaret ”ved ikke” til 

alle tre spørgsmål. 

 

Den standardiserede Cronbach´s alpha viser 0,953
38

, hvilke må siges at være en del over de 0,7. Det 

betyder, at skalaen formår at dække 95 % af den varians, som er indeholdt i det abstrakte begreb, 

købsintentionen. I analysen under Item- Total Statistics og kolonnen Corrected item- Total 

Correlation vises korrelationerne mellem de enkelte variable og de to andre. Høje korrelationer er 

udtryk for, at den pågældende variabel har meget varians tilfælles med de øvrige to variable. Det er 

derfor en væsentlig indikator for det den sammensatte skala måler. Som det ses er alle tre variable 

høje (over 0,8), hvilke indikerer at alle tre variable bidrager væsentligt til målingens reliabilitet. 

Videre ses det i sidste kolonne, Cronbach´s Alpha if Item Deleted, at Cronbach´s alpha vil falde, 

hvis en af de tre variable bliver fjernet. På baggrund af reliabilitetsanalysen, er der grund til at lave 

en sammensat skala, hvor alle tre variable indgår. 

 

SPSS bruges til at lave en sammensat skala af de tre variable. De tre variable bliver lagt sammen og 

divideret med 3, således at skalaen stadig er fra 1 til 7 og 8 som ”ved ikke”. Da der kun er 111 

respondenter vælger jeg at rekode den ”nye” skala i tre intervaller, således at dem der har svaret 1 

til 4 er samme svar, dem der har svaret 5 til 7 er samme svar og 8 er stadig ”ved ikke”. Ligeledes 

vælger jeg, at rekode alderen indtil tre grupper. Alderen er delt således, at de 111 respondenter deles 

op i intervallerne 18-29 år, 30-49 år og 50+ år.  
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De to nye variable skal bruges til at teste sammenhængen mellem alder og købsintention. Her 

anvendes en krydstabel og efterfølgende en chi-square test Det kan ses i bilag 17, at 

signifikanssandsynligheden ligger på 0,307, hvilke er over grænseværdien på 0,05. Det betyder at 

der ikke er forskel mellem aldersgrupperne og købsintentionen. Dog har Cramers V en værdi på kun 

0,147, hvilke er et udtryk for at 0,147
2
=2,1 % af forskellene i den ene variabels kategoristørrelse, 

kan forklares af den anden variabel. Det betyder, at der er over 95%, der ikke kan forklares. 

 

Ved nærmere undersøgelser af krydstabellen, er der visse observationer, der skal undersøges 

nærmere. Vha. en simpel graf, der viser den procentvise fordeling af svarene indenfor 

aldersgrupperingerne, er der en tendens til, at respondenterne er uenige, uanset alder, i udsagnene 

og score på den nedre del af skalaen. Dette ses også ved at 60 ud af de 111 respondenter har svaret i 

den nedre del af skalaen. 

  

Ud fra ovenstående accepteres H0 og H1 forkastes. Der er ikke signifikant forskel mellem 

købsintentionen og alderen, pga. signifikanssandsynligheden og Cramers V har for lave værdier. 

Det tyder endvidere på, at alle aldersgrupper ikke vil vælge en sponsor næste gang et køb skal 

foretages. 

 

Uddannelsesniveauet blev testet på samme måde som alder. Igen viser det sig, at 

signifikanssandsynligheden er markant over de tilladte 0,05 og er helt oppe på 0,444
39

, hvilke 

betyder, at der ikke er forskel mellem alder og uddannelsesniveau. Cramers V er også lav (0,212), 

hvilke betyder at forskellene i den ene variabels kategoristørrelse i forhold til den anden kun er 

0,212
2
=4,49 %. Dermed er der igen over 95 %, der ikke kan forklares. 

 

I Bar chart ses det, at alle uddannelsesniveauerne er bedst repræsenteret i den nederste halvdel, 

hvilke tyder på at respondenternes, uanset uddannelsesniveau, mener at en sponsor ikke har 

indflydelse på købsintentionen. 

 

Igen må H0 accepteres og H1 forkastes. Der er ikke signifikans forskel mellem købsintentionen og 

uddannelsesniveauet. Dette er anderledes end, hvad tidligere studier har vist. Som skrevet i afsnit 
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5.2.2 viste tidligere studier, at folk med lavere uddannelser er mere tilbøjelige til at købe produkter 

fra en sponsor. 

 

Generelt er der ikke symmetri mellem hvad respondenterne svarer, når de bliver spurgt overordnet 

om købsintention, og når de bliver spurgt ind til en konkret sponsor. Ved den overordnet 

købsintention var respondenterne mere tilbøjelige til at vælge sponsorer, men når det kom til en 

konkret sponsor var tendensen, at respondenterne ville fravælge sponsoren. Det kan bl.a. skyldes at, 

i undersøgelsen var den konkrete sponsor en elektriker. En elektriker kan for mange opfattes som et 

dyrt og kompleks køb, og dermed vil respondenterne enten vælge en elektriker, de har prøvet før, 

eller får anbefalet af venner, familie eller bekendte. Det kunne på den baggrund være interessant at 

have undersøgt et lavinvolveringsprodukt, og se om resultaterne var det samme. 

Teorien har lignende konklusioner, hvor forbrugernes ageren ikke stemmer overens med hvad de 

fortæller. 

 

9.5.3 Image/goodwill 

H0: Respondenterne er indifferent i forhold til om en virksomhed sponsorerer 

H1: Der er differens hos respondenter i forhold til om en virksomhed sponsorerer  

 

H0: Image er ens uanset aldersgruppe 

H1: Image er forskellige i aldersgrupperne 

 

H0: Image er ens uanset uddannelsesniveau 

H1: Image er forskellige for uddannelsesniveauerne  

 

Til at besvare ovenstående hypoteser, er der i spørgeskemaet i alt blevet brugt fire spørgsmål. Et til 

at teste den øverste nulhypotese og så tre spørgsmål til at teste de to nederste nulhypoteser, hvor der 

bruges den samme elektriker som i købsintentionen.  

 

Til den øverste nulhypotese blev der brugt en frekvenstabel. Jeg vælger dog først at vende svarene 

om, således at ”Meget enig” er 1 og ”Meget uenig” er 7. Det gør jeg fordi medianen blandt svarene 
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ligger tættest på ”Meget enig”, og det bliver dermed lettere i SPSS at arbejde med dataet, når de er 

vendt om. 

 

Frekvensanalysen viser, at der i alt er 113 der har svaret fra 1 til 7. De resterende 4 har svaret ”ved 

ikke”
40

. Videre kan det ses at medianen er 3, hvilke indikere at respondenterne er positive overfor 

en virksomhed der sponsorerer. I den decideret frekvenstabel kan det ses, at 24 respondenter har 

svaret de er meget enige i udsagnet, hvilke svare til 20,5 % af de 117 respondenter, og 21,2 % af de 

113 respondenter. I alt kan det ses at 65,5 % af de 113 respondenter svarer 1 til 3, hvilke er de tre 

svarmuligheder, hvor respondenten er mest enig i udsagnet. På den baggrund kan H0 forkastes og 

H1 accepteres. Respondenterne er differens i forhold til om en virksomhed sponsorerer. Det betyder, 

at respondenterne er mere positive overfor virksomheder der sponsorer, end virksomheder der ikke 

sponsorerer. 

 

Til de nederste hypoteser omhandlende image/goodwill laver jeg igen en reliabilitetsanalyse på en 

sammensat skala, hvor jeg måler om de tre spørgsmål måler det samme begreb (image/goodwill). 

Igen kigger jeg på Cronbach´s alpha, for at se om der er sammenhæng mellem de tre variable. 

 

Der var 110 respondenter, som havde svaret på alle tre spørgsmål
41

. Den standardiserede 

Cronbach´s alpha viser 0,989, hvilke igen er noget over de 0,7, så derfor må det konstateres at de tre 

variable kan ligges sammen til en skala. Dette underbygges af at kolonnen Corrected Item-Total 

Correlation, hvor alle tre variable score over 0,9. Det kan videre konstateres i kolonnen Cronbach´s 

alpha if Item Deleted, at Cronbach´s alpha vil falde, uanset hvilke af de tre variable der bliver 

fjernet. På baggrund af reliabilitetsanalysen, er der god grund til at lave en sammensat skala af alle 

tre variable. 

 

Den sammensatte skala konstrueres på samme måde som ved købsintentionen. Den nye variabel 

skal teste sammenhængen mellem image og alder og image og uddannelsesniveau. Alder er delt op i 

de tre intervaller, mens uddannelsesniveau holdes på de seks intervaller, som respondenterne 

svarede på i spørgsmål 2. 
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Vha. krydstabellen og chi-square analysen ses det, at chi-square er langt over de tilladte 0,05, 

nemlig helt oppe på 0,733
42

. Det betyder at der overhovedet ikke er forskel på alder og deres 

mening omkring image/goodwill. Cramers V viser 0,096 hvilke igen er meget lavt. Når man ser på 

Bar chart, kan en del af forklaringen være, at der er rigtig mange af respondenterne der har svaret 

”ved ikke”. I alt er det 57 af respondenterne der har svaret ”ved ikke”, hvilke er over halvdelen af 

alle respondenterne. På Bar chart kan man se, at både de yngste og de mellemste aldersgrupper har 

højest score ved svarene et til fire, mens den ældste aldersgruppe er lidt højere i scoren fem til syv. 

Dog er usikkerheden stor, da der er så mange der har svaret ”ved ikke”.  

 

Ud fra krydstabellen og chi-square analysen accepterer jeg H0 og forkaster H1. Image/goodwill er 

ens uanset alder. Dog her der en tendens til, at den ældste gruppe mener at sponsorer får et bedre 

image/goodwill. 

 

På samme måde tester jeg om uddannelsesniveauet har indflydelse på image og her er resultaterne 

nogenlunde det samme
43

. Jeg opnår en chi-square på 0,535, hvilke igen er alt for højt. Ligeledes er 

Cramers V lavt på 0,202, hvilke er et udtryk for at 0,202
2
=4 % af forskellene i den ene variabels 

kategoristørrelse, kan forklares af den anden variabel. I Bar chart ses det videre, at der er mange 

respondenter på de forskellige uddannelsesniveauer der har svaret ”ved ikke”. Dog skiller 

respondenter med en gymnasial uddannelse sig ud fra de øvrige. Her er der flest der har svaret fra 1 

til 4, hvilke betyder at denne gruppe er uenig i at en sponsor får et bedre image, hvis vedkommende 

sponsorere. 

 

Igen må H0 accepteres og H1 forkastes, da der ikke er statistisk belæg for andet pga. den høje chi-

square værdi og den lave Cramers V værdi. 

 

9.5.4 Kendskab 

Kendskab kan deles op i to punkter. De to punkter er genkaldelse og genkendelse. Genkaldelse er 

hvad respondenterne kan huske at have set et isoleret sted (Hansen & Riis Christensen, 2007, s. 

313). Det kan f.eks. være dagens avis, på stationen eller som i denne opgaves tilfælde på Østerbro 

Stadion.  
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Genkendelse er, hvor respondenten ser materialet igen og bagefter bliver spurgt ind til hvad der 

kunne genkendes. I denne opgave fik respondenter vist sponsorerne på en liste og skulle krydse af, 

hvilke de kunne huske. 

 

9.5.4.1 Genkaldelse  

H0: Respondenterne genkalder lige meget uanset placering 

H1: Respondenterne genkaldelse afhænger af forskellige forhold, såsom placering, størrelse og type 

 

Genkaldelse er en teknik, der involverer forskellige niveauer af hukommelsen. Dog skal 

respondenten helst kunne huske nogle positive korrekte informationer for at målingen bliver 

pålidelig. En kritik af denne metode er, at respondenter har en tendens til at overdrive, hvor meget 

de kan genkalde. I denne opgave blev der spurgt ”Hvilke reklamer kan du huske at have set på 

Østerbro Stadion?”. Respondenterne måtte skrive så mange de kunne huske og der var sat linjer af, 

således at de kunne skrive 24 sponsorer på sedlen. I alt huskede de 117 respondenter 179 

reklamer/sponsorer, når der var korrigeret fra brands som respondenterne havde skrevet på, men 

som ikke var til stede den pågældende dag. Det svarer til, at hver respondent kan genkalde 
179

117
 

1 52 sponsorer. 

I alt blev 14 sponsorer, der havde en reklame oppe den pågældende dag, genkaldt. Vha. en chi-i-

anden test, tester jeg hypotesen. Jeg beregner for hver sponsor følgende:             

                        

         
. F.eks. blev sponsoren Ebbe Elmer observeret 26 gange. I alt var der 179 

genkaldelser fordelt på 14 sponsorer. Dermed er det forventede antal genkaldelser for hver sponsor 

179

14
 13. Regnestykket for Ebbe Elmer bliver således            

26 13
2

13
 13. Samme metode 

bliver brugt for alle 14 sponsorer
44

. Resultaterne summeres, hvilket giver en chi-i-anden på 135,65. 

Dette sammenlignes med tallet slået op i en chi-i-anden tabel under frihedsgrad 13 (   14  1) 

og signifikansniveau på 0,05. Tallet i tabellen er 22,362, hvilke er milevidt fra de 135,65, som blev 

fundet ved summen af de 14 sponsorer.  

Dermed kan H0 forkastes og H1 accepteres: Respondenternes genkaldelse afhænger af forskellige 

forhold. 
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9.5.4.2 Genkendelse 

H0: Respondenterne genkender lige meget uanset placering 

H1: Respondenterne genkendelse afhænger af forskellige forhold såsom placering, størrelse og type 

 

En anden metode er genkendelse. Her ser respondenten materialet igen, før vedkommende bliver 

spurgt ind til, hvad der kunne genkendes. Denne metode kan bruges til at se, hvad respondenten kan 

huske at have set i et bestemt magasin eller på en bestem location. I denne opgaves tilfælde fik 

respondenterne en side, hvor alle sponsorernes navne stod på, plus enkelte navne som ikke var til 

stede på Østerbro Stadion. Respondenterne skulle krydse de sponsorer af, som de kunne genkende 

at have set på Østerbro Stadion.  

Hvis metoden skulle være fuldt helt korrekt, skulle respondenterne blive præsenteret for præcis den 

samme reklame som respondenten så på Østerbro Stadion (f.eks. var nogle reklamer gule, andre 

med påfaldende skrift osv.). Dette var ikke muligt og derfor blev respondenterne udsat for 

sponsorernes navne skrevet i Times new roman str. 12. Det vurderes til at have minimal indflydelse 

på, hvor mange sponsorer respondenterne har genkendt. 

 

I alt genkendte respondenterne 23 forskellige sponsorer. Ligesom med genkaldelse bliver der vha. 

en chi-i-anden test, testet hypotesen. Respondenterne genkendte i alt sponsorerne 415 gange fordelt 

på de 23 sponsorer. Det svarer til, at hver respondent i gennemsnit har genkendt 
415

117
 3 54 

sponsorer. Ligesom med genkaldelser beregnes den forventede genkendelse, hvilke er 
415

23
 19. 

Igen for Ebbe Elmer, der blev genkendt 55 gange, er regnestykket            
55 19

2

19
 71. Alle 

tallene bliver summeret sammen og sammenlignet med en tabel med chi-i-anden fordelingen
45

. 

Summen blev 335,42, hvilke igen er milevidt over tabellens tal, der ved 123Df  er 33,924.  

 

Igen forkastes H0 og H1 accepteres. Respondenterne genkendelse afhænger af andre forhold, såsom 

størrelse, placering og type. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

H0 hypotesen er forkastet og H1 hypotesen accepteret for både genkaldelse og genkendelse, er det 

nærliggende at se nærmere på de sponsorer, der bliver genkendt oftest. De tre sponsorer der blev 

genkendt oftest var Ebbe Elmer, Københavns Andelskasse og Øbro træ. Ved genkaldelse, var det 
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igen Ebbe Elmer og Københavns Andelskasse. Som nummer tre blev Tarp Boghandel genkendt og 

som nummer fire blev Øbro træ genkendt. Opsummeret i nedenstående figur: 

 

 

Det var KBH Andelskasse, som respondenterne bedst kunne genkende og genkalde. Det kan 

skyldes flere årsager. Til den specifikke kamp, hvor undersøgelsen blev lavet, havde KBH 

Andelskasse aktiveret deres sponsorat, ved at give gratis entre. De havde dermed fået noget 

opmærksomhed ugen op til kampen og på selve dagen. Videre var KBH Andelskasse hovedsponsor 

for hjemmeholdet B93, hvormed deres navn og logo stod på brystet af hjemmeholdets spillere. De 

havde ligeledes 2 bandereklamer, hvor mange af de andre sponsorer havde en enkelt. Det er værd at 

bemærke, at der stort set ikke er forskel på genkendelse og genkaldelse. Det skyldes højst 

sandsynligt at sponsoratet var aktiveret den givne dag, og muligvis at matchet mellem KBH 

Andelskasse og B93 er godt. 

 

Ebbe Elmers genkendelse og genkaldelse kan ligeledes forklares. Ebbe Elmer har i mange år været 

sponsor i B93 og har været synlige med bandereklamer gennem en årrække. De sidste på sæsoner, 

har de fået en lukrativ plads på tribunen, hvor de hænger oppe på hovedtribunen helt alene. Deres 

reklame hænger således, at alle der kommer ind på stadion vil se reklamen ved at kigge på tribunen. 

Den er noget større end andre bandereklamer, hvilke også kan forklare den relative høje 

genkendelse og genkaldelse. 

 

Øbro træ, der blev genkendt og genkaldt sammenlagt tredje mest, har ligesom Ebbe Elmer været 

sponsor i mange år og har desuden en plads, hvor der ikke er andre bandereklamer. Øbro Træ har 

malet deres logo ovenpå atletikklubben Spartas hal, hvilke er et sted der er synligt for næsten hele 

Østerbro Stadion (på nær nede bag det ene mål, hvor der oftest er lukket pga. for få mennesker). 

Øbro Træs reklame er klart den største og den eneste der er lidt anderledes, ved at være malet 

direkte på taget frem for på et skilt. 
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Disse tre sponsorer, der er genkendt og genkaldt flest gange, har på hver deres måde gjort 

kendskabet til deres virksomhed synlig. Præcis til denne dag, var det KBH Andelskasse der havde 

det største kendskab, da de aktiverede sponsoratet på dagen. Hvis målingen havde været over en hel 

sæson med ca. 16-17 kampe på Østerbro Stadion, ville det muligvis være en af de andre to 

sponsorer, der vil blive genkendt mest. Det skyldes, at KBH Andelskasse højst sandsynlig ikke ville 

aktivere deres sponsorat ved alle kampene.  

 

Ovenstående er i god tråd med Jan Otte, der, jf. afsnit 5.2.1, sagde at folk kun kunne huske enkelte 

sponsorer. I denne undersøgelse kunne respondenterne i gennemsnit genkende 3,5 sponsorer og kun 

genkalde 1,5 sponsortager. Det er vigtigt at B93 er klar over dette, så de ikke prøver at sælge deres 

begrænset eksponering til for mange sponsorer. 

9.6 Sammenfatning 

Respondenterne synes generelt, at et sponsorat er en god måde for en virksomhed at markedsføre 

sig på, illustreret ved at 67,5 % af respondenterne havde svaret et eller to i spørgeskemaet. Videre 

viste det sig, at respondenterne var en anelse mere tilbøjelige til at købe produkter fra en 

virksomhed der sponsorerede, end fra en virksomhed der ikke sponsorerede. 

 

Ved spørgsmål omhandlende en konkret sponsor, havde mange af respondenterne svaret ”ved ikke” 

og dermed blev resultaterne usikre, fordi der var for få valide svar. Resultaterne viser, at der ikke er 

signifikant forskel på alder og købsintention og købsintention og uddannelsesniveau, hvilke er 

anderledes end tidligere resultater, der viser at respondenter med lavere uddannelse, er mere 

tilbøjelige til at købe produkter fra sponsorer. 

Samme tendens kendetegner image/goodwill. Her er respondenterne mere positive stemt overfor en 

virksomhed der sponsorer. Igen viser det sig, at alder og uddannelse ikke har indflydelse på 

image/goodwill. Mange af respondenterne, har svaret ”ved ikke”, hvilke igen gør resultaterne 

usikre, fordi der er for få svar. Dette er den generelle tendens for mange af de undersøgelser, der er 

foretaget om sponsorater, at der er for få valide svar, til at konkludere noget konkret. 

 

Kendskab kan deles op i to punkter, som er genkaldelse og genkendelse. Ved genkaldelse viser det 

sig, at der er nogle sponsorer som bliver genkendt signifikant oftere end andre sponsorer. Samme 

tendens kendetegner genkendelse, hvor det er de samme sponsorer der bliver genkendt signifikant 
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oftere end andre. De tre sponsorer, der bliver genkendt oftest er KBH Andelskasse, Ebbe Elmer og 

Øbro Træ. 

Disse tre sponsorer bliver genkendt oftere, fordi de adskiller sig fra de andre sponsorer ved at have 

aktiveret sponsoratet og ved at have store og anderledes skilte på attraktive pladser. 
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10 Konklusion 

 

For at kunne svare på hovedproblemstillingen, har jeg opstillet nogle underspørgsmål, der vil blive 

besvaret først. Underspørgsmålene kan opstilles indenfor de tre områder jeg har valgt, til forklaring 

af hovedproblemstillingen. De tre områder er sponsorering, købsadfærd og relationsmarkedsføring. 

 

Sponsorering 

I litteraturen er der endnu ikke fundet en fælles definition på begrebet sponsering. Det skyldes, at et 

sponsorat kan bruges på mange forskellige måder og med forskellige metoder.  

I min definition (se afsnit 4.1) har jeg lagt vægt på, at det er et gensidigt fordelagtigt arrangement 

mellem sponsortager og sponsorudbyder. Det betyder, at sponsortager skal have ligeså meget ud af 

sponsoratet som sponsorudbyder får. 

Sponsortager får adgang til sponsorudbyders sfære, hvilke kan være fysiske elementer, såsom 

bandereklamer og spillerdragter, ligesom det kan være relationer til andre sponsorer, klubbens 

medlemmer, klubbens image i bestemte befolkningsgrupper osv. 

Yderligere er der lagt vægt på, at det ikke udelukkende er penge sponsortager skal bidrage med, 

men betalingen kan være i udstyr og/eller service. 

 

Et sponsorat kan bruges både som et medie og en metode. Hvis et sponsorat ses som et medie 

bruges det alene uden anden markedsføring. Hvis det betragtes som en metode, supplerer 

sponsoratet den øvrige markedsføring. I breddeidrætten kan et sponsorat bruges på begge måder. 

Dog er tendensen, at virksomheder der bruger deres sponsorat som metode, opnår større succes end 

virksomheder der bruger det som medie.  

 

I breddeidræt er de typiske motivationer for et sponsorat at skabe bedre image, hjælpe 

lokalsamfundet, skabe relationer i lokalsamfundet, medarbejderinvolvering i en klub, bekymring 

om en klub, give noget tilbage til lokalsamfundet og øge salg, hvis det bruges sammen med en af de 

andre motivationer. Tidligere studier viser tillige at et match mellem sporten, sponsorudbyder og 

sponsortager, er de sponsorater med de bedste resultater. 
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Effekten af et sponsorat er svær at måle, og der er ikke en gens metode. Når et sponsorat ses som et 

medie, hvor kun sponsoratet bruges i virksomhedens markedsføring, vil det være relativt let at måle 

effekten af sponsoratet. Det kræver at målsætningerne for sponsoratet er defineret ordentlig, så 

sponsortager og sponsorudbyder ved, hvad de skal måle på.  

Når et sponsorat ses som en metode, er det noget sværere at måle effekten, da målemetoder som 

f.eks. ROI medtager resultater på baggrund af eventuelle andre markedsføringstiltag.  

OK Benzin er den virksomhed, der kommer tættest på en reel målemetode. Deres metode er dog 

ikke helt uden fejl, da de ser et sponsorat i breddeidrætten som en metode, og supplere med 

sponsorater i eliteidræt og mere klassisk reklame som TV. Det er derfor svært for OK Benzin, at 

finde ud af om forbrugerne har tegnet et sponsorkort pga. OK’s reklamer eller pga. klubbens 

indsats. De kan dog se præcis hvor mange kroner, hver enkelt sponsorat indtjener til OK Benzin. 

Generelt kræver det, at der er klare definerede målsætninger for hvad en sponsoraftale indeholder. 

På den måde er det lettere for både sponsortager og sponsorudbyder, at måle på effekten og måle 

om sponsortagers målsætninger er opnået. 

 

Analysen viser, at respondenterne mener et sponsorat er en god måde at markedsføre sig på, de er 

mere tilbøjelige til at vælge produkter fra virksomheder, der sponsorer og de er mere positive 

overfor virksomheder der sponsorerer, 

Ved nærmere undersøgelser af en konkret sponsor, er svarene helt anderledes. Her har over 

halvdelen af respondenterne svaret, at de ikke er mere tilbøjelige til at vælge en sponsor ved næste 

køb. Det hænger fint sammen med tidligere studier, der viser at forbrugernes ikke er mere 

tilbøjelige til at vælge produkter fra virksomheder der sponsorerer. En forskel fra tidligere studier 

er, at denne analyse viser, der ikke er forskel på uddannelsesniveau eller alder og købsintention. 

Tidligere studier har vist, at forbrugere med lavere uddannelse, er mere tilbøjelige til at vælge 

produkter fra sponsorer. 

 

Analysen viser videre, at respondenterne generelt mener virksomheder der sponsorer, får et bedre 

image/goodwill. Ved spørgsmålene om en konkret sponsor er tendensen igen anderledes. Her tyder 

det på, at de yngre respondenter ikke mener den konkrete sponsor får et bedre image/goodwill, 

mens de ældste mener den konkrete sponsor får et bedre image. Dog er det svært at konkludere 

noget, da antallet af respondenter er lav. 
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Respondenterne kunne i gennemsnit genkalde 1,5 sponsorer, og genkende 3,5 sponsorer. Der var 

enkelte sponsorer, der blev genkaldt signifikant mere end resten af sponsorerne. Det skyldes 

forskellige årsager bl.a. aktivering, større skilte, anderledes skilte og alternative placeringer. Det 

betyder, at klubber skal være opmærksomme på, at de kun kan sælge kendskab til enkelte sponsorer 

og sørge for at disse sponsorer får gode placeringer, unormale skilte/budskaber og at sponsoratet 

bliver aktiveret. Igen vil et match mellem klub, sport og sponsortager bidrage positivt til øget 

kendskab. 

 

Købsadfærd 

Virksomheder kan befinde sig i tre forskellige købsklasser, når der er tale om et sponsorat. Det er 

nykøb, genkøb og rutinekøb. Det afgørende kriterium for om virksomheden er i nykøb, genkøb eller 

rutinekøb er den følte usikkerhed/risiko virksomheden har. Ved nykøb er et sponsorat nyt og 

dermed er usikkerheden stor. Ligeledes er behovet for at søge alternativer stort, da virksomheden 

skal have mindsket usikkerheden. Ved rutinekøb er sponsoratet kendt, der er minimal nyhedsgrad 

og virksomheden føler ikke behov for vurdering af andre alternativer. 

 

Alt efter hvilke købsklasse virksomheden befinder sig i, er der forskellige faser som virksomheden 

bør gennemgå inden køb af et sponsorat. Ved nykøb bør virksomheden gennemgå alle faser i Buy 

Grid modellen. Det har vist sig, at Banken ikke gennemgik alle faser, men kun gennemgik fase 5, 7 

og 8. Dermed er der noget der tyder på, at virksomheder, der bliver opsøgt af klubber, ikke 

gennemgår alle faser af modellen. Da Banken havde begrænset succes med sponsoratet bør 

fremtidige sponsortagere uddybe fase 5 meget mere. Klubber skal stadig være klar over, om 

virksomheden befinder sig i nykøb, genkøb eller rutinekøb, Da sponsortagere i nykøb stadig 

gennemgår flere faser end sponsortagere i rutinekøb. Banken fik videre hjælp af en ekspert alt for 

sent i forhold til hvad Buy Grid modellen foreslår. 

OK Benzin, der befinder sig i rutinekøb, gennemgik kun to af faserne. Det var at opstille kriterier og 

evaluere resultaterne. Det passer med Buy Grid modellen, der netop siger at rutinekøbere 

gennemgår disse to faser. 

Den fase begge virksomheder gennemgik, var evaluering af beslutningen. Det betyder, at 

virksomheder evaluerer om de har opnået det ønskede af et givet sponsorat. Derfor er det vigtigt, at 

klubber ved hvad de kan tilbyde sponsortager og sørger for, at sponsortagers ønskede mål bliver 

opfyldt. 
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Relationsmarkedsføring 

Relationsmarkedsføring går ud på at etablere, udvikle og vedligeholde succesfuld samhandel 

mellem kunder og leverandører. Grunden til at relationsmarkedsføring bør stræbes efter i nogle 

tilfælde, er at gode relationer, giver mere loyale leverandører og kunder. Desuden er stærke 

relationer sværere at kopiere og forstå af konkurrenter. 

En virksomhed er mere tilbøjelig til at indgå i relationer, når antallet af forsyningskilder er få, 

forsyningen er af en vis betydning, forsyningen er kompleks, og informationsbehovet er stort. For at 

en relation skal blive succesfuld er der fem punkter, som er vigtige at både sponsortager og 

sponsorudbyder holder sig for øje. Disse fem punkter er tillid, gensidig forståelse, fokus på lang 

sigt, kommunikation og samarbejde. 

En klub skal bruge relationsmarkedsføring strategisk, da det er umuligt at have tæt kontakt til alle 

sponsorer og samarbejdsforbindelser. De sponsorer, som klubben strategisk skal prøve at skabe 

relationer til, skal vælges ud fra om de har vitale ressourcer, dygtigheden og formåen til at give 

størst mulig værdi for klubbens medlemmer og andre sponsorer. Ligeledes viser undersøgelser at 

virksomheder, der deler værdier og hvor kommunikationen er god, er de relationer hvor den største 

succes opnås. 

 

B93 bruger ikke RM i deres jagt på sponsorer. De forsøger i stedet at finde sponsorer igennem 2 

kriterier. Det er lokalt engagement og de vil være medlemmer i erhvervsklubben. Set fra et RM 

synspunkt bør de to første kriterier være, at de skaber størst mulig vækst for klubben og størst mulig 

vækst for erhvervsklubben. B93 kan derefter opstille et tredje kriterium om lokalt engagement.  

I et samarbejdsnetværk mellem sponsorer bør målsætningen være at maksimere værdien i den 

samlede gruppe. For at det kan lade sig gøre, skal hele gruppen dele viden. Referenceorganisationen 

BNI gør dette ved, at alle medlemmer får lige meget markedsføringstid til hvert møde og man 

fortæller om de ordre medlemskabet i BNI har givet. 

Ligeledes er det vigtigt, at formålet med netværksgruppen er defineret, således at medlemmerne 

ved, hvilke forventninger de skal have til netværket. Det skal også være defineret om der er tale om 

salg gennem medlemmerne eller salg mellem medlemmerne. 

Der findes ikke en optimal opskrift på et netværk. Det er op til den enkelte klub at finde ud af 

hvordan lige præcis deres netværk skal se ud, så det er til størst gavn for de andre medlemmer i 

netværket. Et vigtigt element er dog, at der er brancheeksklusivitet så der kun er et firma fra hver 

branche. 
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Hovedproblemstillingen lød således: 

Hvordan kan breddeidrætsklubber tiltrække og bibeholde deres sponsorer? 

Dette forklares gennem en punktopstilling, hvor klubber kan se, hvad de skal gøre for at tiltrække 

og bibeholde deres sponsorer. 

 

Tiltrækning af sponsorer 

1) Udvælg strategisk hvilke brancher der skal kontaktes, ud fra hvilke brancher der kan tilføre 

klubben og nuværende sponsorer størst værdi. 

2) Vælg den sponsor med det bedste værdisæt i branchen i forhold til klub og sport. 

3) Lyt til hvad sponsoren har af behov, og giv sponsoren de produkter som vedkommende har 

brug for. 

4) Find ud af hvilke købsklasse sponsoren er i, så klubben er klar over hvilke information 

sponsoren har behov for. 

5) Fortæl hvad sponsorerne kan få ud af sponsoratet. I aftalen skal der opstilles konkrete mål, 

som kan overholdes og måles på. 

6) Lav effektmålinger evt. i samarbejde med sponsorerne. 

7) Fortæl at et sponsorat skal aktiveres og sponsoren skal tilsidesætte penge til dette. 

8) Find ud af om sponsoren agter at bruge sponsoratet som metode eller medie. 

9) Følg altid de fem punkter, tillid, gensidig forståelse, fokus på lang sigt, kommunikation og 

samarbejde. 

 

Bibeholdelse af sponsorer 

1) Skab relationer med de vitale sponsorer, således at de føler sig værtsatte. Sørg for at de får 

den ønskede effekt ud af sponsoratet. 

2) Lyt til hvad sponsoren evt. ønsker ændret, og opfyld hvis det kan lade sig gøre. 

3) Husk at fortælle at sponsorerne skal afsætte penge til aktivering af sponsoratet. Det er ikke 

nok kun at gøre det i første periode. 

4) Følg altid de fem punkter, tillid, gensidig forståelse, fokus på lang sigt, kommunikation og 

samarbejde. 
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11 Perspektivering 

I dette speciale har jeg undersøgt hvordan sponsorudbyder i breddeidræt kan tiltrække og bibeholde 

sponsorer. De konklusioner og pointer der fremføres i specialet, kan have interesse for klubber og 

rådgivere, der skal sælge sponsorater i breddeidræt. Dertil kan specialet have interesse for 

virksomheder, der ikke har særlig meget ekspertise indenfor markedsføringsmetoden sponsering.  

 

Det er væsentligt at påpege, som jeg også har gjort flere steder i opgaven, at analysen på BtC 

markedet er foretaget et sted i Danmark (København), og konklusionerne derfor kun kan rettes til 

den specifikke klub. Fremtidige studier kan med fordel kigge lidt bredere og undersøge flere steder 

samtidig, for både at se om der er forskel i landsdelene og få flere valide svar. 

 

Ligeledes kan fremtidige studier kigge nærmere på beslutningsprocessen hos sponsortager, da dette 

speciale viser, at den adskiller sig en smule fra industriel købsadfærd. 

Dette speciale har fundet frem til, at lavinvolveringsprodukter (OK Benzin), har haft større succes 

en højinvolveringsprodukter (Banken). Fremtidige studier kan kigge nærmere på om denne påstand 

er korrekt, da det vil bidrage væsentlig til litteraturen indenfor sponsering. 

  

Generelt er der en uligevægt i litteraturen, da der findes en noget større mængde af litteratur set fra 

sponsortagers synspunkt, end der gør fra sponsorudbyders synspunkt. Det vil derfor være positivt, 

hvis fremtidiges studier bidrager til at udligne denne skævhed. Videre er mest litteratur fundet i 

professionel idræt, hvor breddeidræt og amatøridræt mere eller mindre er overset. 

 

Dette speciale er således et relativ beskeden, men ikke desto mindre relevant, bidrag til den 

akademiske litteratur om sponsering set fra sponsorudbyders side. 
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Bilag 1 Etiske og legale overvejelser omkring sponsorering 

 

Forskning indenfor etiske og legale overvejelser omkring sponsorering, kan ifølge Cornwell, deles 

op i tre forskellige kategorier. 

1) Legale overvejelser omkring f.eks. beskatning 

2) Brug af produkter der ikke må reklamere, f.eks. tobak og spiritus. 

3) Magtforholdet mellem sponsor og sponsorerede 

Da sponsorering stammer fra filantropi og donation, som ikke kan trækkes fra i regnskabet, har der 

været nogen diskussion hvordan man skal håndtere sponsorering. Cornwell argumentere for, at hvis 

der kan måles en effekt, kan det sidesættes med andre markedsføringsmetoder og dermed kan det 

trækkes fra. Hvis der ikke kan måles en effekt er det filantropi og kan dermed ikke trækkes fra. 

 

I Danmark må der ikke reklames for produkter med en alkoholprocent over 2,8 ved 

sportsbegivenheder og overfor børn og unge
46

. Det er dog stadig lovligt at bryggerier, der både 

producerer alkoholprodukter og ikke alkoholprodukter, at bruge deres logo ved 

sportsbegivenheder
47

. Det er derfor op til de enkelte foreninger og klubber at gøre op med sig selv 

om de vil have reklamer fra virksomheder, der kan forbindes med alkoholprodukter. 

 

Foreninger og klubber har brug for sponsorpenge for at kunne køre rundt. Af og til ses det at nogle 

sponsorer giver en masse penge mod at få en form for magt i klubben. Det kan både være positivt 

og negativt. Positivt hvis sponsoren vil bruge de nødvendige midler, såsom penge, ressourcer og tid 

til at drive foreningen eller klubben videre. Negativt hvis sponsor får trumfet noget igennem, som 

ikke er i foreningens eller klubbens bedste, men i sponsors bedste
48

.  

  

                                                 
46

 http://alkoholreklamenaevn.dk/ 
47

 F.eks. Carlsbergs logo på FC København og OBs trøjer 
48

 Eksempel kunne være finalen ved VM i 1998, hvor Brasiliens topscorer Ronaldo spillede trods en skade muligvis 

pga. indflydelse fra Nike, der både sponserede både Ronaldo og det brasilianske landshold. 
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Bilag 2 Egil Fivesdal 

For det første må intervieweren være forberedt på, at man højst sandsynlig ikke får mulighed for at 

følge den struktur man som interview person har valgt. Det er derfor vigtigt at interviewpersonen 

kan omformulere spørgsmål således at samtalen bliver drejet ind på det spor som interviewpersonen 

gerne vil have. 

 

For det andet skal intervieweren have grundigt kendskab til det problemområde, undersøgelsen 

vedrører. Hvis det bliver nødvendigt må intervieweren vise at vedkommende ikke er en uvidende 

teoretiker. Det er specielt vigtigt som ung og urutineret interviewer. 

 

For det tredje er det vigtigt at intervieweren sikre sig initiativet lige fra starten. F.eks. ved at forklare 

at der en række spørgsmål der skal nå at dækkes indenfor den aftalte tid. Intervieweren bør hele 

tiden koncentrere sig om at beholde initiativet og styre samtalens retning. 

 

For det fjerde bør spørgsmålene være formuleret sådan, at den interviewede finder dem interessant. 

Ligeledes kan det let forekomme at den interviewede kritiserer og afviser enkelte spørgsmål. 

 

For det femte vil det være en god ide at være to interviewere. Det gør det nemmere at bryde ind hvis 

interviewet bevæger sig væk fra emnet. Når man er alene er der risiko for at man mister overblikket. 

 

For det sjette må man væbne sig med tålmodighed når man interviewer personer i ledende stillinger. 

De har ofte travlt og derfor kan man risikere at interviewet kommer til at foregå over flere omgange, 

eller at interviewpersonen ikke lige havde tid alligevel selvom der fandtes en aftale. 
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Bilag 3 Sponsormarkedet 

Sponsormarkedet 

Dette afsnit vil indeholde en markedsbeskrivelse, hvor der vil blive sat tal på omfanget af 

sportssponsorering i Danmark, og den kolossale udvikling der er sket de seneste år. Specielt 

omfanget af sponsorering i breddeidræt bygger mere på estimater end faktiske tal og derfor er dele 

af afsnittet bygget på estimater og ikke af faktiske tal. 

 

Markedsbeskrivelse 

Det er vanskeligt at fastsætte det nøjagtige beløb, der anvendes på sponsorering. Problemet er ofte 

at virksomheder hemmeligholder deres sponsorbudgetter og de enkelte sponsoraftalers økonomi. 

Samtidig findes der ikke nogen indberetningspligt, så det er yderligere med til at vanskeliggøre 

præcise opgørelser over sponseringen. Videre er sponsorering ikke noget standardiseret produkt 

såsom f.eks. tv reklamer eller printreklamer, hvilke igen gør det meget vanskeligt at estimere 

sponsoreringen i Danmark.  

 

Da der ikke er indberetningspligt, må markedsundersøgelser omkring sportssponsorering baseres på 

frivillig indberetning, og her er det Dansk Oplagskontrol, der kommer tættest på et kvalificeret bud. 

Tallene i tabel 4.1 indeholder den samlede værdi af indgåede sponsoraftaler. Både i form af penge, 

men også i form af materialer såsom udstyr, tøj, bolde, trykning osv. Disse priser er opgjort i 

vejledende butikspriser. Helt lokale sponsorater ikke medtaget.  

 

Tabel 

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sponsorering i mio. 

kr. 525 612 583 680 776 824 973 1.060 1.136 1.182 1.258 

Tabel (Foreningen af danske fagblade, tidsskrifter og specialmedier, 2008) 

 

Tendensen har været, at der er sket over en fordobling fra 1998 til 2008. Omkring årtusindeskiftet 

var der et lille fald, hvilke kun varede det ene år, hvorefter 2001 var noget højere end 1999 året. 

Alle tallene skal ses i sammenhæng med det samlede reklameforbrug i Danmark, der i 2008 var på 

ca. 28 milliarder kr. Da denne tabel ikke medtager lokale sponsorater, må det forventes at tallet er 

noget højere i virkeligheden. Erich Karsholt (Grønholdt et al., 2006, kap. 15) har gjort et forsøg, 

hvor han estimere at hvis alt sponsorering medtages er beløbet dobbelt så stort, altså ca. 2,5 mia. kr.  

 

Karsholt argumentere for at kultur og humanitærsponsorering ligger hver på omkring 20% af 

sportssponsorering, hvilke svarer til ca. 1 mia. kr. (500 mio. kr. for kultursponsorering og 500 mio. 

kr. for humanitærsponsorering). De sidste 60%, ca. 1,5 mia. kr. fordeles mellem de øvrige 

sponsorater inklusiv sponsorering i breddeidræt.  

 

Da breddeidræt i denne opgave er defineret som idræt, der ikke bliver vist i TV
49

, kan der godt være 

medtaget enkelte sponsorater fra breddeidræt i Dansk Oplagskontrol årsopgørelse. Jeg vurderer dog 

at det er minimalt, hvor mange breddeidrætsklubber, der frivilligt har indberettet til Dansk 

Oplagskontrol.  

 

                                                 
49

 Se evt. afsnit 4.1 for yderligere definition af breddeidræt. 
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Da breddeidræt deler de ca. 1,5 mia. kr. med alt andet sponsorering såsom miljø, 

undervisning/uddannelse/forskning, events osv., vurderes beløbet, der bliver brugt til at sponsorere i 

breddeidræt til ikke at overstige 400 mio. kr. Beløbet bygger udelukkende på estimater og 

forventninger, og er derfor et beløb som ikke vil blive brugt til andet end at fastslå omtrent, hvor 

stort markedet for sponsorering i breddeidræt er. 

 

De 2.5 mia. kr. der i Danmark bliver brugt til sponsorering svarer til ca. 9 % af det samlede 

reklameforbrug i 2008. Det ligger rimelig tæt på de lande vi normalt sammenligner os med, hvor 

sponsorering står for ca. 10 % af det samlede reklameforbrug (Grønholdt et al., 2006). 
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Bilag 4 Thomas Bierholm 

 

 

H: Hvad mener du en virksomhed får ud af at sponsorere breddeidræt?  

 

T: Der er en stor imagemæssig effekt at hente, såfremt man gør det korrekt. F.eks. har Danfoss altid 

sponseret i deres lokalområde, hvilket har givet en imagemæssig effekt - især fordi Danfoss ved at 

sponsere breddeidræt i lokalområdet, jo derigennem sponserer medarbejdernes og medarbejdernes 

børns interesser. Og så kan man jo også, på trods af at man ikke vises på TV eller starter ud som et 

græsrodssponsorat, både få bred synlighed/eksponering, bruge det til intern motivation og f.eks. 

aktivere butiksledet - som f.eks. ECCO Walkathon eller Jyske 3-Bold (Jyske Banks 

breddesponsorat).  

 

 

H: Hvad mener du klubber som minimum skal tilbyde evt. kommende sponsorer? 

 

T: Går ud fra at du hentyder til breddeidrætsklubber, og de bliver jo nødt til at arbejde på nogle helt 

andre ting, end eliteklubberne gør. Eliteklubberne har mulighed for at sælge eksponering (LED, 

bander, trøjer osv.) og ikke mindst hospitality ydelser og B2B netværk, men det har 

breddeklubberne ikke. Så de skal tænke ud af boksen ved f.eks. at tænke på, hvordan klubben og 

sponsor kan udvikle værdiskabende koncepter sammen (værdi for klubbens medlemmer og byens 

indbyggere) - f.eks. ved at opbygge fede stævner sammen, ved at sælge sponsors ydelser til 

klubbens medlemmer til favorable priser, ved at lave imageopbyggende initiativer sammen (f.eks. 

dage der samler ind til klubben eller klubbens ungdomsarbejde). Og derigennem kan de jo godt 

opbygge kendskab i et lokalområde.  

 

 

 

H: Hvordan aktivere man et sponsorat i en breddeidrætsklub? 

 

T: Læs ovenfor. Men lidt uddybende. Fejlen mange breddeklubber gør er at sælge eksponering. Og 

ja, det er fint nok med en bande ude i lokalmiljøet, men det er også noget der f.eks. hurtigt i en 

krisetid bliver nedprioriteret af den lokale håndværksmester osv. Så de bliver nødt til at tænke ud af 

boksen og opbygge initiativer, der får sponsor tættere på medlemmerne/borgerne i lokalområdet.  

 

H: Hvor stort er markedet i kr. i breddeidræt?  

 

T: Jeg kan desværre ikke give dig et seriøst bud herpå.  

 

 

H: Har du en mening om hvordan man kan måle effekten af sponsorering i breddeidræt?  

T: Problemet er, at man i mange år har sammenlignet måling af sponsoreffekt med måling af TV- 

eller printreklamer - primært fordi sponsering er set på som et eksponeringsværktøj. Og der kan det 

være svært at sammenligne effekten af en LED bande sat op mod en TV-reklame. Sponsering kan 

dog meget mere end bare være et medie - f.eks. opbygge medarbejderstolthed, bruges til at skabe 

relationer til leverandører og kunder, sælge produkter, opbygge image osv. Og kan man måle på 

medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed, leverandørtilfredshed osv., så kan man også isolere det til 
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om disse respondenter har været med til sponsoroplevelser. Så det primære problem er, at for 

mange stadigvæk betragter sponsering som et medie - men det er meget mere end det. 

 

H: Kan sponsorering i breddeidræt være en effektiv måde at markedsføre sig på? Hvis ja hvorfor?  

T: så kan man jo give nogle cases - f.eks. en turnering som skolefodboldturneringen er et græsrods-

breddesponsorat, som så viser finalen i TV, men indtil da giver dette breddesponsorat Ekstra Bladet 

mulighed for at komme ud til et stort antal personer.  
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Bilag 5 Jørgen Hansen  

TSE Consulting 

 

H: Hvilke parametre mener du sponsorering i breddeidræt kan give frem for andre 

markedsføringsmetoder? 

 

J: Hvis en virksomhed overvejer et sportssponsorat er det fordi de værdier der - i den optimale 

verden giver et match i forhold til sporten, og det produkt du har med at gøre.  

 

H: Ja 

 

J: Så kan man spørge om, hvad OK Benzin har med sporten at gøre. Den måde som OK vinkler det 

på, er et arketype eksempel. Det er dit lokale benzinselskab. De er ikke en del af de store 

multinationale benzinselskaber. De er det lille danske, der bider de store i haserne og sådan nogle 

ting. Derfor har de valgt den lokale vinkel, og derfor går de ind i lokalsporten. Dermed er der et 

match mellem sporten og OK. Hvilke muligheder er der for breddeidrætten - når du taler om 

klubber, men for den enkelte klub i f.eks. 2. division i fodbold, er det klart, at der er 

lokalsponsorater, hvor du kan gøre det. Så vil der også være enkelte landsdækkende virksomheder, 

men volumen i lokalsponsorater er så lille. Volumen er en vigtig ting for en virksomhed. Hvor bredt 

kommer de rundt. Er det landsdækkende TV, lokal TV eller hvad søren er det, måske nogle digitale 

platforme, som de kan være ude på. F.eks. et lokalt bredbåndsnetværk i en eller anden lokal 

bredbåndsforening. Der er der nogle muligheder, som jeg ikke rigtig ved noget om. Det 

grundlæggende er, de værdier der ligger i det. 

 

H: Værdier der ligger i sporten f.eks. fodbold eller de værdier der ligger i foreningerne eller 

klubberne? 

 

J: Sponsoratet for den idræt, der tilfældigvis er lokal, eller er det et sponsorat af den lokale forening. 

Hvad vej går den. Det match skal man jo tænke over som sponsor, og det skal klubben også tænke 

over og sige hvad er det vi gør, hvis du vil væk for det her lokalpatriotisme, som bare støtter. F.eks. 

den lokale slagter. Nogen steder kan det være af væsentlig betydning, og som du selv nævner, at 

hvis du har et business netværk, hvor de lokalhandlende har samlet forskellige virksomheder, og 

hvor kommunen også kan være der. Kommunen går også ind og sponserer. Det er en anden 

mulighed. Det er jo set, at kommunen giver et sponsorat til volleyklubber nogle steder og 

basketklubber andre steder, altså hvor kommunen også bliver sponsor. Fordi de gerne vil løfte 

foreningen og det mellemleje vi nu taler om - semieliten. Så det netværk er klart også en værdi, hvis 

klubben får det op at stå. 

  

Jeg har før siddet i badminton, og der ved jeg, at (en klub) havde en virkelig stærk 

netværksorganisation, som kommunen gik ind og støttede rimelig meget med sponsorater. Det tror 

jeg også man kan finde i andre idrætsgrene. Det hjælper da, at kommunen går med ind i et sponsorat 

og et netværk, hvor de lokalhandlende også sidder. Det er der ingen tvivl om. Det med citybranding, 

det med at en by skal skabe en identitet og sporten er med til at gøre det, og det at kommunen støtter 

op om sådan nogle ting. Det er også værdifuldt. Der er de offentlige sponsorater og 

virksomhedssponsorater. Kommunerne vil godt være med da sporten som definition er positivt, 

medmindre det er rigtig doping eller rigtig meget vold i forbindelse med fodboldkampe. Jeg ved 

ikke om det svarer på dit spørgsmål? 
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H: Jo det svarer på det, men jeg tænker også på… Mener du så også at de snakker meget om at 

fodbold og håndbold har nogle værdier. Du snakker mere sporten har nogle værdier, hvor jeg 

tænker mere at den enkelte klub har værdier, således at der godt kan være forskellige værdier 

indenfor samme sportsgren, som jeg tror man kan matche på. F.eks. en fodboldklub har værdier 

indenfor integration eller andre parametre. 

 

J: Segmenteringen af hvad de satser på – kvindefodbold, integration eller noget helt andet. Du kan 

sige, at den klub der i særlig grad har fokus på det, ja så kan der godt være en lokal virksomhed, der 

er innovativ og ligger i nogle erhverv, hvor det at man måske satser på viden og talentudvikling, 

som kunne tænke sig at gå ind og støtte. Som vil bakke op omkring det. Jo så det er rigtigt. Der kan 

sagtens være forskellige værdier. Altså om man satser på piger, elite eller integration, så man ikke 

bare er en ren breddeidrætsklub, det kan der godt være nogle værdier i. 

 

H: Det klassiske man får ud af et sponsorat er det imageopbyggende, som du selv siger, er folk 

generelt positive overfor sport, så hvis man kan få den kombination eller match fra virksomhedens 

til en klub. Det tror jeg er meget imageopbyggende. 

J: Ja…  

 

H: Også for en virksomhed i lokalsamfundet. 

 

J: Jamen har firmaet et lokalt marked? Du taler om, at de har de her værdier, og den gør det lokalt. 

Hvad er det for nogle virksomhedstyper, som er lokale? Enten er det fordi, de skal rekruttere 

arbejdskraft, det kan selvfølgelig godt være tankegangen, men hvad for nogle virksomheder, som 

gerne vil brande sig, er meget lokale? Udover detailhandelen. Det må du undersøge. 

 

H: Ja ja. Jeg tænker også på en lokal tømmermester som godt vil skabe en værdi. Image er en ting. 

Kendskab er en anden ting. F.eks. det at man tegner et sponsorat for at få fat i alle forældrene i en 

klub. Sådan at forældrene tænker at denne tømmermester støtter min søn, så derfor vælger jeg ham. 

Det kan også være at det er det man forventer af et sponsorat.  

 

J: Men du er stadig lidt over i mæcener, altså de folk der støtter det af et godt hjerte, mere end at der 

er et klart forretningsmæssigt grundlag bag. Der er i hvert fald en sondring mellem den lokale 

slagtermester, som måske giver 5000 eller 15 000 kr., og gør det fordi ’det gør man bare’, og man 

har ikke de store overvejelser omkring det, og man har måske selv dyrket fodbold eller håndbold i 

klubben. Derfor har man et stort hjerte for det. 

De andre, der taler om matchende værdier og kan se en forretningsmæssig ide i det her. En eller 

anden form for payback, og at man bruger det videre i sin markedsføring. Jeg tænker bare på hvor 

mange virksomheder der markedsføre sig lokalt. Udover detailhandelen. Det finder du ud af.  

 

H: Jeg tænker også på en lokal slagter. Hvor meget markedsføre han sig overhovedet? Hvis han skal 

markedsføre sig, så er et sponsorat en måde at gøre det på. En anden måde er gennem en reklame i 

lokalavisen. Selvfølgelig kan klubber ikke skaffe en som slet ikke gider bruge penge på 

markedsføring. Så jeg mener der er masser der markedsfører sig lokalt specielt igennem den lokale 

avis. Så det er også det klubben slås med. Folk vælger muligvis avisen fordi de ved at den kommer 

ud til 30.000 indbyggere og så og så mange læser den og så mange er så eksponeret overfor den. Så 

der er en mulighed for at måle noget. Det er der ikke den anden vej. I hvert fald ikke på samme 

måde.  
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J: Nej men formålet er heller ikke det samme. Mæcenen der gør det af et godt hjerte. Der er der ikke 

så meget tanke bag. Han gør det af et godt hjerte. Men der kan sagtens være en værdi i at indrykke 

en annonce i lokalavisen, samtidig med en reklame i den lokale hal og et radiospot i den lokale 

radio. Det kan der godt være en værdi i.  

 

H: Der bliver snakket meget i litteraturen om aktivering af sit sponsorat. Det er vel også lidt din 

boldgade.  

 

J: Nu arbejder vi ikke så meget med sponsorering 

 

H: nej 

 

J: Men jeg ved godt, hvad det drejer sig om. Det er fordi, jeg gjorde nogle overvejelser omkring det, 

da jeg var i badmintonforbundet. Der snakkede vi om hvem der havde et match. Men dit spørgsmål 

var? 

 

H: Ja altså hvordan aktivere man et sponsorat og hvilke muligheder har man i breddeidræt 

 

J: Aktivering er synliggørelse af sponsor. Det vil sige at ved nogle hjemmekampe at blive omtalt og 

ved f.eks. en generalforsamling i klubben eller andre arrangementer - at sponsoren får lidt taletid. 

Eller ved klubmesterskaber i andre sportsgrene kan sponsoren komme og overrække præmier. Så 

bliver sponsoren synlig og kan fortælle lidt om hvad han kan tilbyde. F.eks. hvis det er bank, kan 

banken komme ud og fortælle lidt omkring, hvordan man bedst finansierer sit huskøb, hvordan man 

laver en børneopsparing eller andre ting. Det bliver aktiveret, når man kommer i nærheden af de 

kunder, man gerne vil have. Det kan give en stor værdi, at f.eks. en bank kommer ud og taler til en 

lille kunde og gider bruge den tid det tager, at snakke med de små kunder. Aktivering er den måde 

at synliggøre sig overfor en del af kundegruppen. Det er det, der sker at sportsforeningen har nogle 

positive værdier i forældrenes og børnenes øjne. At sportsforeningen gør noget godt for deres børn. 

De positive værdier smitter af på sponsoren, som så også bliver opfattet positivt, fordi de støtter den 

lokale forening. 

Så er der aktivering i forhold til business netværk, hvor de er med oppe i logen, hvis der er sådan 

en, hvor de kan blive fotograferet sammen med nogle af dem, der er topspillere og så kan de f.eks. 

yde et personligt sponsorat til en af spillerne som er meget talentfuld, eller f.eks. en rejse til New 

Zealand som klubben ikke havde mulighed for at betale. Det er også en form for aktivering. Det kan 

også være nogle turneringer, der bliver navngivet efter sponsoren. 

 

H: f.eks. hvis man laver sådan en turnering og får sit navn på turneringen. Skal man så ikke stadig 

være til stede ved selve turneringen. Hvis man bare sponsorere en turnering og ikke er til stede ved 

selve turneringen så ved jeg ikke om jeg vil kalde det aktivering. Måske skal man have en bod 

stående hvor man kan fortælle hvad man kan hjælpe den enkelte med som lokalbank eller et eller 

andet.  

 

J: Dels skal de være med i stævnet for synlighed. Men de skal også være med, når man laver 

stævnefolderen, og ved annoncering af stævnet i lokalpressen eller hvis der er et spot i lokalradioen. 

Der skal sponsoren også være med. Så skal sponsoren navngive stævnet og være der til at 

overrække medaljerne. De kan også holde et indlæg undervejs, og have en bod og evt. kan der køres 

nogle spots. De skal også have omtalen efter stævnet. Når du navngiver stævnet skal pressen også 

skrive resultatet og bruge virksomhedens navn. Man kan også tilbyde, at man taler med 
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journalisterne eller virksomhedens egen marketingsfolk taler med journalisterne om, hvorfor man 

sponsorerer dette her stævne. Hvem der tager fat i pressen, må være dem der har den bedste forhold 

til dem. Hvis virksomheden gør det, kan det ’lugte lidt for meget’ af reklame, så det kan foreningen 

måske gøre det. Kan vi lave en historie på, hvorfor i vælger at støtte os. Det er en god ide. 

 

H: Ja det er en god ide. 

 

J: Nogle gange er de historier, hvorfor støttede man dette projekt der er det gode. F.eks. var der 

engang nogle badmintonspillere, der skulle til New Zealand og klubben havde ikke råd. Der gik en 

forældre, der havde en virksomhed ind og støttede med 50.000-70.000 for at de kunne komme på 

den har tur til New Zealand.  Hvis man kan overføre det til en lokal historie, at der er et hold, der 

ikke kan komme af sted på denne træningsturnering. Så er der en virksomhed, der giver 

sponsorpenge, og hvorfor gjorde de det? Så kan vi virksomheden sige, at de gerne vil støtte de unge 

og talentfulde. Det kan godt give noget. 

 

H: Hvis vi går videre til B2C markedet og kigger mere på det. Vi har været inde på det, men hvad 

synes du klubber eller foreninger eller forbund som minimum skal tilbyde sponsorer? Det man ser 

nu er at en virksomhed kan få 6 meter bandereklame, 3 gratis fribilletter og sådan nogle ting. Som 

jeg tror virksomheder der arbejder seriøst med det her er fløjtende ligeglade med en bandereklame. 

Det er i hvert fald ikke derfor de gør det. Det er for nogle andre ting. Har du nogle andre ideer end 

dem du har været inde på? 

 

J: Det er jo omtale og awareness. Det kan man skelne mellem. Der er nogle af de figurer, som du 

kender - hvad er awereness, og hvad vej skal du op gennem pyramiden før det er for alvor. Der er 

helt almindelig awereness, og så er der vedligeholdelse af brand. Virksomheden skal være bevidst 

om, hvor den er og måle på det. Hvor mange virksomheder måler som OK gør - hvor mange bruger 

den benzin stander, eller de kort der er blevet delt ud. Det er de ekstrem gode til at måle. De ved 

nøjagtig, hvor hver krone skal hen, og dem skal de betale tilbage. Det er de meget opmærksomme 

på og helt bevidst omkring, hvad det går ud på. Hvis der ikke er de antal seere og de minutter på 

TV, de var lovet, så skal der tilbagebetales ift. sponsoratet. Sådan skal det også være. Det er noget 

med at måle og foreninger skal ikke kunne sige. Åh den havde vi lige glemt. Nogle af spillerne kan 

også komme ned til nogle firmaarrangementer. Det er den anden vej, men det kan man godt på lokal 

plan. Det har jeg bl.a. set i (en klub), hvor de lokale spillere lagde op til kamp. Det gjorde 

badmintonforbundet også før de store turneringer, så kom spillerne ned i business loungen og 

fortalte om, at de skulle møde ham og ham, og hvor store chancer de havde for at vinde. Det samme 

kan sagtens ske i den lokale klub, hvor spillerne og trænerne kommer ud til en virksomhedsfest - 

f.eks. til den årlige sommerfest. Hvis trænerne så har noget fornuftigt at sige, om hvordan arbejder 

vi med talentudvikling, integration og med pigerne. I min egen forening har jeg flere gange været 

ud i Lions sammenhænge, som også et business netværk, og i andre sammenhænge været ude og 

holde foredrag om, hvordan vi arbejder, og hvad er ambitionen. Det er en anden mulighed. Der kan 

man måle på, hvor mange gange kommer der en fra foreningen ud - hvor tilfredse er medarbejderne 

med dette her - var foredraget godt eller skidt - er det noget, der giver noget - er træneren levende - 

sætter det nogle tanker i gang hos medarbejderne. Alle de parametre kan man jo måle på, hvis man 

vil. Ellers skal man måle på synligheden. Hvor mange kommer der af tilskuere, og ser det her. 

Klubben kan tage initiativ til at spørge, om tilskuerne kan nævne den centrale sponsor eller de tre 

hovedsponsorater. Man kan også spørge dem om de tager hensyn til det, når de skal købe produkter. 

Så kan klubben demonstrere, at sponsorat virker. Og kan klubber lave spørgeskemaer? Ja det kan de 

godt. Det er ikke så svært. Man skal bare have fat i nogle studerende, der kan. 
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H: Hvis vi går videre til B2B markedet. Man skal selvfølgelig se det som en enhed at sponsorerne 

både skal have noget på B2C markedet og noget på B2B markedet. Men hvad mener du man skal 

kunne tilbyde på B2B markedet? 

 

J: Udover netværket… ja. 

 

H: Hvad med sådan noget ligesom DHL stafetten? Så bare lave det med egne sponsorer. 

 

J: Ja det er rigtigt. Det kan jeg godt se. Den lokale idræt laver en idrætsdag for de lokale 

virksomheder. Den havde jeg ikke lige selv set. Der er der nogle muligheder helt sikkert. I 

badminton arbejdede vi med planer om, at de store sponsorer kom ud i Brøndbyhallen og på kryds 

og tværs spillede badminton og bordtennis. Man booker den lokale idrætshal en weekend og 

arrangere en hel idrætsdag for dem. Fordi så bliver det - udover markedsføring - også CSR, både 

intern CSR og ekstern CSR. For øjeblikket er trenden anderledes, men for bare to år siden skreg alle 

virksomheder på kvalificeret arbejdskraft, og at man skulle gøre noget som virksomhed og have 

nogle positive værdier for at trække arbejdskraft til. Og det at virksomheden tager ud på sådan en 

idrætsdag, eller en sommerfest hvor der foregår noget, så kan det være en lokal forening, der står for 

det, og virksomheden bare skal komme med deres folk, og klubben arrangerer det hele. Så slipper 

virksomheden først og fremmest for at arrangere det, og hvis arrangementet lykkedes, så er det fint. 

Det er en god ide. Det kan jeg godt se en værdi i.  

 

H: Det kan jeg også godt se en værdi i. Man ser også nogle gange at der bliver arrangeret 

vinsmagning eller andet som jeg har svært ved at se nogen værdi i.  

 

J: Er det ikke bare en variation af netværket? 

 

H: Jo det kan det godt være det er meningen at det er sådan det skal fungere men jeg mener at 

netværksmøder er i arbejdstiden mens dette foregår i fritiden  

J: Netværk fungere også inden lørdagens kamp, hvor de lokale virksomhedsspidser mødes, og der er 

man nede, fordi man godt lige vil tale med kommunen med den ansøgning man har, og man har en 

mulighed for at snakke med borgmesteren, og man kan se om der er nogle forretningsmuligheder 

her. Der er nogle virksomheder, der bare hele tiden skal være, hvor hans kunder er.  

 

H: I (en klub) som du snakker om. Var det sådan at kommunen, var der hver gang? 

 

J: Jeg ved ikke, om de var der hver gang.  

 

H: Tror du sponsorering i breddeidræt kan være en effektiv måde at markedsføre sig på? 

 

J: Ja på det rigtige match, der kan det. Og på lokale har du ret. For den lokale virksomhed skal man 

finde det rette sponsorat, og har det pågældende hold succes og rykker op, og er det hold med til at 

samle byen, så er det godt. Jeg tror det er vanskeligere nu, end det har været. Specielt når du taler 

omkring det problem med visning på nationalt TV. LokalTV giver måske nogle muligheder, men du 

skal derop, hvor det er rigtigt sjovt, og der er penge i det, og hvor klubben også kan være 

professionel. Det er ikke særlig mange af dem, der har en Cand. Marc-studerende, som gider gøre 

det her, eller tænke de tanker. Nogle steder er der også diskussion om hvorvidt, det er okay med en 
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sponsor, og om det er arbejdet værd. Og hvor meget får vi ud af det og sådan nogle ting. Hvis det er 

et hold, der er med til at samle byen, og er et samtaleemne i byen, så er værdien lang større. 

 

H: Der skal man måske også lidt ud på landet i forhold til her i byen.  

 

J: Det er rigtigt. Det vidner lidt om, hvorhenne de lokale betyder noget. Det gør de mere i en 

provinsoptik end i f.eks. København. Herning er et eksempel på det. Hvordan de kan rejse et stadion 

og en arena med tilskud (fra lokalområdet). Jeg tror også, at kunstmuseum i Vejle er kommet til på 

den måde - Lokale virksomhedskræfter har gået ind og sagt, at det skal der bare være i vores by. 

Det er en helt anden problematik pga. udkants Danmark. Hvor trenden er, at folk bosætter sig 

omkring de 10 største byer i Danmark.  

Det kan være effektivt, hvis foreningen er det samlende punkt i byen. Håndbold har oplevet det på 

den måde. Slagelse er et eksempel, hvor der var en kommunal sponsorat af en betydelig størrelse, 

der har været med inde, og en træner der havde en profil.  

H: Nu er det noget om events. Vi har snakket om idrætsdag og netværk, men har du nogle 

eksempler på noget som du har arbejdet med som har været godt - måske i din fortid.  

 

J: Et eksempel er igen en (lokal badmintonklub), der gjorde et stort arbejde ud af at skabe nogle 

festlige rammer. Det gjorde man også fra forbundets side. Forbundet stillede krav der var med til at 

løfte hele badmintonligaen. Det samme kunne man sagtens forestille sig i 1. og 2. divisions fodbold, 

ved at stille krav til stadion, så man kommer derned, og siger at man udvikler produktet og gør disse 

hjemmekampe til en event. I (den lokale badmintonklub) havde det en stor betydning for de lokale, 

hvordan det gik holdet til udekampene. Jeg var imponeret af, hvor højt gear det lå i. De var så også 

blandt nogle af de 8 eliteklubber, der gjorde mest ud af det. De formåede at gøre alle 

hjemmekampe, specielt de afgørende til events og virkelig slået på trommen for det. 

 

H: Brugte (klubben) så metoder til at tiltrække mennesker til hjemmekampene?  

 

J. Den måde du tiltrækker folk til en event, det er ved at hype eventen. Det er ved, at du sikrer dig, 

at pressen skriver om den, og at du har noget at skrive om, og nogle der tager det seriøst. Som 

virkelig på hjemmesiden og i klubbladet og op til kampen, fortæller om det. Med spillerportrætter 

og kom og mød, og vind en taske, og at du er sikker på, at i hallen er der trommer o.lign. Du får 

virkelig gjort, så det er en oplevelse at komme ned at se det. Ikke bare have den samme gamle 

idrætshal, som du træner i til dagligt. Men hvor du virkelig har gjort noget ud af det. Der er måske 

spillerinterview i pausen eller efter med trænerne. Og der er måske præmier til tilskuerne. 

Sponsorerne skal også komme, og det skal være noget ordentligt mad, der er serveret og det kører i 

et ordentligt gear. Og du får nogle der holder en fest evt. med et band. På den måde skal 

kvalitetsniveauet ligge. Du skal også ringe rundt og sige, at ’jeg kan se at du ikke har tilmeldt dig 

endnu, kommer du ikke’ eller lign. Man skal sikre sig hallen er fyldt, sikre sig der er stemning, så 

folk har lyst til at tage derned, og synes det er en oplevelse, og at det er en event. Betydningen af en 

event, er at det er noget anderledes end dagligdagen. At man kommer væk fra de normale 

turneringskampe. Det kan godt kopieres ned til en 1. divisionsklub eller en 2. divisionsfodboldklub, 

hvis man ligger et stykke arbejde i det.  

Noget andet er, hvordan man arbejder med forældrene. F.eks. er BIFs forældre kendt for at have 

gjort et fantastisk arbejde med ca. 750 medlemmer. Det er godt nok en superligaklub, men der 

kommer også 750 i forældre BIF hver gang. Dermed sikrer man sig, at der mange frivillige, der 

gider være med til det her event, og vil være med, når det rykker og det er sjovt. Det her med, at 

man ikke kan få frivillige til at være med. Jeg tror godt forældrene vil være med, når det er et 
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enkeltstående arrangement, og det er sjovt at være med, og det er ambitiøs, så er der mange, der 

godt vil give en hånd med. Fordi man vil godt være med i noget der er sjovt, og noget der er en 

succes. Så er det ikke så meget spørgsmålet om holdet vinder eller taber, men om arrangementet er 

godt. Danskere vil godt være med til at arrangere og bidrage. De gider ikke lave det samme hver 

weekend, hvor det ikke rigtig er løftet, og man ’bare’ skal gøre det i en god sags tjeneste. 

 

H: Hvis man er en klub, der har femten hjemmekampe, så skal man måske vælge nogle enkelte 

kampe ud eller skal man lave 15 forskellige events?  

 

J: Det kommer an på hvor meget, den kan holde. Selvfølgelig skal man være med og sige  - okay 

dette er den afgørende kamp før, slutspillet eller et eller andet - den løfter vi. Hvis vi så kommer i 

finalen, så sætter vi et højere gear ind, og så har man planerne klar, at det er det gear, vi kører i. Så 

skal vi bruge så og så mange frivillige og de skal tale med så og så mange, og alle der er med her 

skal skaffe 3 der kommer – for at få solgt nogle billetter. Simpelthen slå på trommen på alle mulige 

måder. Eventen er så der, hvor alle kommer ned og hallen syder, og så vil alle sponsorerne gå hjem 

med en positiv oplevelse. Og en sponsor har måske været med til at overrække nogle blomster eller 

andet. De tænker så, vi har været med i noget, og det virker. Så kan virksomhederne også se, at 

foreningen ikke tror det kommer automatisk, som du talte om før - at man ikke engang har styr på 

sin medlemsdatabaser og de ikke tager det seriøst, så vil sponsorerne ikke smide nogen penge i 

klubben. Hvis de derimod ser, at de frivillige kræfter i foreningen laver et kæmpe stykke arbejde og 

løfter det, og det er sjovt at være der, og dem der er der har det sjovt, så er virksomhederne mere 

tilbøjelige til at gå ind og sige, at det her vil vi gerne støtte. Selvfølgelig vil de også måle på om 

effekten er der, men effekten er der, hvis de selv er til stede og har det godt. 

 

H: Ja for en effekt kan jo også være medarbejderstolthed 

 

J: Ja det kan det sagtens være. Det at man kan sige, at vi er en del af det der, og vi støtter det, og 

foreningen er ambitiøse, og det er vi også i vores virksomhed. Altså de værdier der er i de frivillige 

og deres engagement, og at de er ambitiøse, og de går efter at løfte det for dagligdagens niveau og 

den normale turneringskamp og løfter det til en events. Det samme som virksomheden, der går efter 

den samme værdi. Den smitter så af og kan inspirere, og når man kommer hjem kan medarbejderne 

sige det var en god oplevelse. 

 

Også her kan virksomheden måle det kvalitativt ved at spørge medarbejderne, om de har haft en 

god oplevelse, og om det har en positiv effekt på dit arbejde. Det er måske lidt langt at trække det, 

men om det har inspireret medarbejderne, kan man godt måle.  

 

H: Danfoss gør det meget i den lokale boldklub. De sponsorerer kun for at få større 

medarbejderstolthed. Altså at støtte deres medarbejders sønner. Og de måler helt klart på 

medarbejdernes stolthed. Det er den eneste præmis de har. Det er jo også fint. 

 

J: Ja og de laver det også, qua hvor de ligger henne geografisk. Det er vigtigt for dem at kunne 

rekruttere fra lokalområdet. De har jo også Danfoss univers, så de gør meget af de ting også for det 

forretningsmæssige, tror jeg. Altså dyrke det innovative. Så det er rigtigt, at hvis den lokale 

virksomhed er afhængig af at rekruttere arbejdskraft fra lokalområdet, så er der endnu større chance 

for at finde dem i den idrætsklub, som holder nogle events, som gør at man samler folk og er til 

stede, hvor lokalbefolkningen er.  
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H: De her events havde jeg godt tænkt over, men jeg havde bare ikke fået nogen ideer om hvordan 

man skulle gøre det. Her fik jeg virkelig nogle gode ideer til hvordan man kan gøre det.  

 

J: Kig f.eks. på (en lokal) badmintonklub, de gør en masse. Kig på deres hjemmeside. Kig også på, 

hvordan man får løftet en håndboldkamp. Det med, om der er musik i arenaen og gøre det til en fest, 

hvor folk sidder og trommer, og alle de ting som gør at folk kommer, og man får fyldt hallen. Med 

de 500 eller 1000 der kan være til en lokal kamp. Og alle taler om det nede i byen, og der snakkes 

om skuffelsen, hvis holder taber, og alle er glade, når man vinder. Denne lokale følelse og lokale 

stolthed det har en værdi. Så kan man også få de frivillige til at komme i en forening af en hvis 

størrelse. Når det er de enkeltstående events, så vil folk også gerne være med. Folk vil gerne, hvis 

man spørger dem. De kommer ikke af sig selv. Få fat i dem og sig, du har den opgave, og kunne du 

ikke tænke dig at lave dette, så man er klar på hvad der er hvad. Have en klar defineret plan over, 

hvad de skal lave, så man ikke driver rovdrift på dem. Så ved de også, at når jeg har gjort dette, er 

der en anden der tager over, og gør det her. Man skal planlægge det, så det ikke kan skydes ind 

under, at de er frivillige og jeg ’nåede det ikke lige’. Der skal bestyrelsen være meget påpasselige. 

H: Så det gælder om at sige du skal lave det her? 

 

J: Nej, du kan spørge ad, men du skal sikre dig, at de opgaver folk er sat til, er afgrænset, og det 

gælder om at være ambitiøse i det, de gør. Du skal også være sikker på, at de folk du sætter til det, 

kan magte det. Du skal også have folk, der er i stand til at samarbejde, så der ikke sidder en enkelt 

idrætsleder og vil det hele selv, og som er i stand til at acceptere, at der kommer nogle ind og siger 

’kan vi ikke også gøre sådan her’ eller ’hvad nu, hvis vi gør det her’. Det er en meget mere 

professionalisering af det her, uden at man skal betale penge for det. Men som frivillig skal man 

stadig være klar på, hvad man gør, og hvilke krav, der bliver stillet. 

 

H: Så er der det med effekten, men det synes jeg vi har snakket meget om. 

 

J: Måske kan man sige, at hvis det lykkedes er de bløde parametre (stolthed og andet) vigtigere lidt 

afhængig af, hvor man er henne i pyramiden. Hvis det er awareness, så er det måske eksponeringen, 

som er det vigtigste. Hvis det er noget med at bygge de værdier og den kobling, der er til talent, 

eller man er en lokal virksomhed, der gerne vil vokse og gerne betyde noget, og så kan man koble 

på, hvis de vokser op gennem rækkerne. Så begynder talenttanken, og det med at man er ambitiøs 

og har sat sig et mål og siger go for it. De værdier smitter så af. Og der skal man så mere måle på, 

via nogle andre parametre, om folk er stolte af (sponsoratet). Også spørgeskemaundersøgelser og 

andre ting f.eks. kvalitative interviews, hvor man spørger ti, så man kan bevise noget, og 

dokumentere overfor sin sponsor, at vi lige valgt 10-50 tilfældige ud, og de sagde sådan og sådan. 

Så det er en blanding af metoderne og være bevidst om, hvilke metoder der skal bruges hvornår, og 

hvordan metoderne skal bruges. 

 

H: Også i forhold til, når de nu er breddeidræt at klubben eller foreningen går meget mere ind i den 

side af sponsorering. Du siger selv så kan foreningerne selv spørge 10-20 udvalgte om hvad de får 

ud af sponsoratet. I eliteidræt forventes det at det er sponsoren der beviser hvad han har fået ud af 

sponsoratet mens i breddeidræt kan foreningen bruge lidt tid på det her. 

 

J: Ja. Det er klart, at når du taler om semiprofessionel idræt eller andet, så er pengene også det 

tilsvarende større, og de har også marketingsafdelinger. Det er ikke alle lokale virksomheder, der 

har det. Der er de afhængige af, hvor mange ansatte de har, og hvad det er man laver. Men den 

lokale Netto har det jo fra hovedsædet, og det har den lokale Nordea også. Det har alle bankerne 
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altid haft, og Nordea specielt er meget bevidst omkring deres renomme efter det med finanskrisen 

og har måske sendt (nogle af) (sponsor)pengene ud i de lokale filialer. Så nu har den lokale filial 

100.000 kr., de kan støtte med. Det er en eller anden fælles strategi, som Nordea (hovedsædet) 

vælger, den er bare kørt videre ud gennem distributionsnetværket. Så du har ret, at de store 

pengemæssige og de større virksomheder, de måler selv. Men med de mindre virksomheder - her 

har foreningen mulighederne, og sværere er det ikke. Der skal selvfølgelig være folk i bestyrelsen, 

der tænker lidt businessagtigt. Som ved noget om markedsføring og ved noget om, hvordan man 

måler det, og hvordan man stiller det rigtige spørgsmål. Brug f.eks. de studerende, som du selv er et 

eksempel på. Man kan dog også få sig en slem overraskelse  

 

H:Ja det kan man sagtens få. Og det skal selvfølgelig også kommunikeres ud, men det må også give 

klubben en ide om hvad det er den gør rigtig og hvad den gør forkert.  

 

J: Ja helt sikkert. Så hvis du går ind i det her, så skal du gøre det ordentligt, og det er derfor mange 

ikke magter det. Du bruger måske heller ikke det med at tænke aktivering, som er det store ord ved 

sponsering. Dels er det ikke (teoretisk) helt klart defineret, hvad aktivering er. Carlsberg, der poster 

så mange milliarder penge i sport, har jeg mødt til en konference, hvor marketingsdirektøren i 

Carlsberg nævnte, at det først for alvor nu er gået op for dem, hvad linket mellem fodbold og øl er. 

Det har ligget der, og de har snakket om og kunne se, at det har virket, men ikke fundet ud af hvad 

linket er, før de fandt det her med ’part of the game’. Så er det måske mere en del af 3. halvleg, der 

er deres - for der er jo ikke noget match mellem alkohol og sport. 

 

Afkortet da resten ikke er relevant for opgaven… 
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Bilag 6 Niels Wegener 

B93 

 

H: Når I skal finde en sponsor i B93, hvad lægger I så vægt på? 

 

N: Du kommer også lidt in på spørgsmålet senere under hvilke værdier du godt vil sammenkobles 

med og hvis vi finder nogle lige præcis indenfor det værdisæt som vi nu har defineret som B93 

dyder, men man også nok bare erkende at markedet er sådan at det ikke er et vælge/vrage marked, 

så et eller andet sted skal man jo nok tage det man nu engang kan få. Men de sponsorer vi allerhelst 

vil have er nogle der har et engagement i lokalområdet. Det er noget af det jeg tror, er vigtigst 

overhovedet at få aktiveret lokalområdet, fordi hvis man får en lokalopbagning, så er jeg ret sikker 

på at så vil de større sponsorer også gerne komme med. Men i første omgang går vi meget efter 

lokale sponsorer. Det er vi så lidt hæmmet i fordi vi ikke ligger i Helsingør eller i Holbæk hvor man 

har et stort lokalområde man kan sige der bakker op omkring en klub. København er velsignet med 

rigtig mange gode firmaer, men de folk der arbejder deri er meget få fra København. Resten 

kommer fra Nordsjælland. Samtidig er der mange foreninger i København så det er svært at få det 

der lokal engagement. Men igen vores strategi er at få et stort netværk af lokal sponsorer. Det er 

ikke nok bare at have tømmermester Hansen og Glarmester Jensen osv. Det kan man ikke få et 

netværk på. Det er derfor meningen at vi skal bygge forskellige sponsorer derpå og blive større og 

større og få lavet ringene i vandet. Men det er en forkert strategi at banke på Novo nordisk dør og 

andre kæmpe virksomheder og spørge om de ikke vil sponsorerer noget. Så vil de kigge på det og 

sige hvorfor? Det er derfor med at starte med fundamentet og bygge det op. 

 

H: Når I så får fat i sponsorerne, bruger I så noget tid på at fortælle hvad sponsorerne får ud af 

sponsoratet og hvad de kan forvente af sponsoratet? 

 

N: Vi prøver lidt i at sige at der kun er muligheder og ingen begrænsninger.  Så vi vil gerne se vores 

produkt som et LEGO produkt hvor man selv kan strikke sammen. Vi ligger meget vægt på at få 

dem med i vores erhvervsklub som vi kalder den, hvor vi prøver at lave de her 

netværksarrangementer, og sørge for at få dem med ind i det. Men hvad der vil have indenfor vores 

produkter er op til dem selv. Men igen må vi bare konstatere at vi bare har et produkt hvor folk der 

støtter op omkring B93 gør det fordi de gerne vil være med i et netværk og sjov og ballade, men 

også fordi de har et tilknytningsforhold til det. Men generelt ligger de ikke særlig meget vægt på 

hvad der er i de her pakker. Nogle ligger måske vægt på eksponeringen, altså være på stadion, i 

medlemsbladet og på anlægget. Men om man får 100 eller 1000 fribilletter. Det er ligegyldigt.  

 

H: Ja det kunne jeg godt forestille mig var ret ligegyldigt. Du snakkede noget om at nogle var med 

for sjov og ballade.  Det er vel mere en form for støtte frem for sponsorering. 

 

N: Ja det er det men visionen med at bygge sponsornetværket op er at. B93 havde tidligere rigtig 

mange sponsorer men de støttede bare og var ikke med i noget netværk eller andet. Hvis du går ud 

og sælger tingene og siger at hvis du kommer ned til os så kan du få tre gange så meget salg som du 

har betalt i sponsoratet via salg gennem netværket. Det kan være en måde at gøre det på, men det er 

bare benhårdt at skulle forlænge et sponsorat fordi de så vil sidde og benhårdt se om de har fået det 

ud af det som vi udtænkte. Det er målbart på en meget konkret måde og det bliver meget vanskeligt 

at leve op til. Og så risikerer man at få sponsorer der er møg sure og ikke har fået det de vil have. Så 

det jeg hellere vil og der har jeg kigget meget på noget der hedder DBU klub 100 som er 100 
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eksklusive sponsorer omkring landsholdet og de har formodet, de har også et godt brand og en god 

vare at sælge, men de har stadig formodet at lave en sponsorkreds hvor 100 mennesker og 

virksomheder hvor mange af dem har været der i rigtig mange år måske 15-20 år. Og de er der fordi 

arrangementerne er rigtigt rigtig gode med god kvalitet og man er sammen med en masse hyggelige 

mennesker. De mennesker er også ligeglade om de har et flot skilt nede hos DBU eller andet sted. 

Det er ikke det de kan bruge til noget. Det de kan bruge er netværket der har holdt sammen i rigtig 

mange år og kender hinanden og har det sjovt med hinanden. Det gør jeg meget ud af at forklare 

sponsorerne dernede at hvis man er sponsor så kræver det også selv en indsats. Det nytter ikke 

noget at man tegner et sponsorat og sætter sig derhjemme og venter ved telefonen. Man skal møde 

op og få de her relationer og langsomt bygge det op så de får denne fornemmelse at de får nogle 

gode arrangementer og der er styr på det og man får nogle gode oplevelser. Så bliver man der lang 

tid og så kommer salget. Men det er en lang proces. 

 

H: Vi kan godt gå lidt videre med netværk. Jeg kan læse inde på hjemmesiden hvad målsætningen 

er at blive Københavns førende erhvervsnetværk, men jeg kan ikke rigtig se hvad formålet er. Du 

siger det er hygge og ballade og så handel sammen. 

 

N: Formålet er først og fremmest at have nogle gode oplevelser, men bagved ligger det klare at man 

skal have solgt nogle vare og ydelser. Og det er jo også en forudsætning for at alle deltager.  Men 

man kan altid diskutere om man skal skrive og gøre mere ud af, men ja…  

 

H: Hvis jeg skulle sige netværk. For at skille sig ud for netværk. Der findes mange forskellige 

netværk. Du kan finde et B93 netværk. Du kan finde et i FCK men du kan også finde mere 

erhvervsnetværk som f.eks. BNI eller VL grupper som også er netværksgrupper. Derfor tror jeg at 

man skal sørge for at fortælle hvad formålet med netværksgruppen er. Eller fortælle medlemmerne 

så de er klar over hvad de skal i netværket. Altså hvordan får i sagt at de skal være aktive og hvilke 

tiltag gør i? 

 

N: Nu har jeg snakket med forskellige klubber og hvordan de gør overfor deres sponsorer. Man kan 

sagtens komme med fine plancher over hvordan man gør. Det er også rigtigt fint hvis man havde 

100 sponsorer, så kunne man godt gå ind og sætte lidt strategi i det. Men nu kræver det umådelig 

kræfter, og så er folk ligeglade med at jeg kommer med en stor power point med fine grafer der 

forklare det ene og andet. Bare det at få dem ned er svært. Også med den sammensætning som 

gruppen har nu. Der er det lagt mere vægt på. Vi havde den pokeraften. Det var lige i skabet. Vi 

skal først have skabt en tilpas volume i det og så er jeg helt på det rene med at så skal man også 

kommunikere ud hvor man vil hen og hvad formålet er, og lagt noget coaching på. 

 

H: For at få nye ind i denne netværksgruppe. Hvordan er det meningen at der skal komme nye ind? 

Er det 93 eller… 

 

N: I første omgang har vi nok brugt eget netværk og firmaets netværk. Vi havde et kick off 

arrangement hvor vi havde relativ mange nede som var interesseret men ikke havde nogle penge. Så 

må man se i øjnene at jeg nok er bedre organisator end jeg er sælger i hvert fald lige på det plan, så 

det vi egentlig gør nu er at vi har en sponsorkoordinator som er der halvtid om ugen. Så har jeg 

gjort det at jeg har taget fat på folk der lever af netværk. Så har jeg sagt til dem om de ikke kan 

skaffe os nogen sponsorer og nogle mennesker herned så aflevere vi en fee for at vi kan få nogle 

nye firmaer herned. Vi har i øjeblikket en pige i huset som har et utroligt netværk og som interesser 

sig meget for fodbold, og hun har 3 emner som hun mener, er interesseret. Så vi bruger de folk som 



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 109 af 163 

 

er ude i marken, og som har et netværk til at skyde deres netværk ind i det her. Det er den måde vi 

gør det på. Vi kan ikke ringe ud til en virksomhed og lave et kundecall nu skal du høre. 

 

H: Jeg tænkte bare på at man kan ringe ud til et firma og sige at vi sidder 10 i denne gruppe og vi 

mangler en maler eller en tømrer. Er det noget som du kunne være interesseret i? 

 

N: Den er vi også med på, og også noget vi prøver, og vi er i dialog med rigtig mange og det er 

frustrerende. Der er meget snak, og mange fugle på taget. Men det prøver vi også. Vi prøver at få et 

firma ind som handler med hyldeforkanter og de vil gerne have nogle supermarkeder med ind, så 

dem prøver vi også at få med ind.  

 

H: Nu kan jeg godt høre at den er lidt tidlig i stadiet den netværksgruppe, men har du gjort nogle 

tanker omkring antal medlemmer eller hvilke slags virksomheder. Kan der godt være to ens 

virksomheder fra samme branche f. eks? 

 

N: Der må man sige at hvis folk vil have eksklusivitet så må de bare hoste op med nogle højere 

beløb. Og størrelsen. Vi havde sat som mål at vi inden sommerferien skulle have 40 medlemmer af 

gruppen, men det tror jeg ikke på mere. Men for mig ser jeg den første milestone med at få 40 ind. 

Så ved jeg at der vil være 25 til 30 arrangement, og så få lidt mere gang i VIP loungen. 40 så er vi 

ved at være der. Og så har man et rigtig godt fundament  

 

H: Kan man godt være medlem af netværksgruppen uden at have noget som helst med B93 at gøre? 

 

N: Ja det kan man godt. Nogle af medlemmerne i erhvervsklubben bidrager ikke med penge, men 

med vare f.eks. og så får de et medlemskab til erhvervsklubben derigennem. Men mange er ikke 

rigtige medlemmer. De kommer ikke til nogen arrangementer. Det er ikke alle der kan bruge det. 

Jeg talte også med direktøren nede for Silkeborg fodbold. Han sagde at da de kom i superligaen 

kom folk ned bare for at betale for at få deres navn på hjemmesiden eller LED skærmene.  

 

H: Ja det kan jeg godt forstå. Banner reklamer på den måde kan jo også måles på samme måde som 

TV reklamer. Og i min termologi er det mere en form for reklame frem for et sponsorat.  

 

N: Ja det er rigtigt. Men en klub er en underlig størrelse. Der er nogle der er der for at vise noget 

entusiasme og engagement mens andre er der for at drive rovdrift på tingene. Så der er bare nogle 

som man er nød til at tage med ind fordi så får de en anden aftale. Men det er ikke den måde man 

bygger et godt fundament op på.  

 

H: Hvor tit mødes gruppen? 

 

N: Vi har 4 morgenmøder om året. Jeg tænkte at det var det værste overhovedet. Hvem fanden gider 

sidde til et morgenmøde kl. 7 om morgenen. Men der tog jeg fejl. Vi havde et godt morgenmøde 

med Jesper Jørgensen fra Deloitte hvor vi var en 12 stykker der var rigtig glade for det, så det 

fortsætter vi med. Så 4 morgenmøder og som minimum, det bliver flere end 4 arrangementer som 

kan være en pokeraften eller andre former for arrangementer. Vores næste arrangement bliver et 

sponsorarrangement sammen med Rungsted Ishockeyklub, hvor de tager deres sponsorer med og vi 

tager vores med og så slår vi halt skade for arrangementet og så får vi folk fordelt lidt ud. Så kan vi 

få folk lidt ud blandt andre, så man også føler man kommer ud og møder nye mennesker. Godt nok 

er folk glade for at se hinanden men det er også et spørgsmål om hvad man hjælper sponsorerne 
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med. Vi kunne godt tænke os at være et sted hvor folk tænker at der kan man vælge nogle netværk 

til, så man ikke behøver at vælge nogle andre ting til. Vi skal nok føre dem rundt og tage dem 

forskellige steder hen, hvor det kunne være spændende at komme hen og der også er nogle andre så 

man ikke kun møder dem fra B93. 

 

H: Hvis vi vender tilbage til noget af det vi snakkede om i starten med værdier. Jeg har lidt svært 

ved selv at finde ud af hvad B93 værdier er. De står ingen steder, men bliver nævnt tit at B93 har 

nogle værdier, men jeg kan ikke se dem defineret.  

 

N: Det er så ikke mig. Men vi kan snakke om hvad jeg synes værdierne er. For det første er det en 

gammel traditionsklub og har nogle fantastiske stolte traditioner. De i sig selv er utrolig vigtigt. At 

man har en base og man har en historie. Det kan også være en svaghed fordi sådan har det altid 

været den hersker lidt. 

 

H: Ja 

 

N: Men for mig er en af de alder største værdier den integration som der egentligt er. Der kommer 

utrolig mange unge fra mange forskellige lande, og utrolig mange kulturer. Hvis man tager en 

aftentur ned af anlægget så vil man se hvor mange forskellige folkefærd der træner. B93 er sgu et 

forgangseksempel på integration af ungdommen. Der er også udannelsen og det menneskesyn man 

får ved at spille fodbold. Og hvis man kan få trænerne med, som jeg også synes der er og få lidt 

fokus på at man får lavet nogle ordentlige børn ud af det her og får noget respekt for hinanden og 

respekt for fodbolden. Det synes jeg vi kan. For mig at se er respekten en af de mest afgørende 

værdier. Det synes jeg er rigtig gode ting og også noget som når vi skal ud at snakke med de større 

virksomheder det argument vi har stillet dem er at vi ikke er indvandreklub men vi udfylder en 

funktion i lokalsamfundet og det er at vi er med til at integrere disse unge folk. Der kan man så sige 

jamen det er lige meget om vi er en anden divisionsklub. Vi kan stadig integrere unge mennesker. 

Og så kan man stadig komme op på så tilpas et højt niveau at man rent faktisk betyder noget i sit 

lokalsamfund og kan blive solgt til OB. Der skal selvfølgelig være et elite miljø ellers kommer det 

andet ikke. Derfor føler vi at det ene er nødvendigt for det andet. Der kan man sige overfor de store 

sponsorer kan vi ikke gå ud og tilbyde reklamering. Det er de ligeglade med vores erhvervsklub. De 

er ligeglade med alt hvad vi tilbyder. Så overfor de store sponsorer der handler det mere om at købe 

aflad. Det er aflad hvis de betaler et sponsorat til B93. Fordi vi er Danmarks 3. største fodboldklub 

og Københavns største.  Vi laver disse gode ting for lokalsamfundet og hvis I ikke bakker op jamen 

så er der ikke nogen klub. I nogle af de store klubber jeg har snakket med f.eks. Obs sponsorchef 

der har et budget på ca. 56 millioner og utrolig mange af de virksomheder de har det er at købe 

aflad og vi støtter op for at støtte op. 

 

H: Det er jo også fint nok. Der tænker jeg at hvis vi skal lave en afladsbetragtning så her for nogle 

år siden eller sidste sæson havde man et samarbejde med Østerbro avis. Det ved jeg ikke noget om 

du havde med at gøre. Det er så droppet nu, og der tænker jeg at det var en god måde at komme ud 

nu hvor der ikke er så mange mennesker på stadion. Det er en god måde at kommunikere ud på. 

Man kan så overveje hvordan den blev brugt og om det var den korrekte måde man brugte den på. 

Men er det noget der er inde i overvejelserne igen? 

 

N: Ja det er det. Vi har faktisk fået det tilbage igen. Det er nu en kvart side hele vejen ned. Men den 

kører igen. Men et af mine smertensbarn det er tilskuerne, som jeg er træt af. Jeg har slået meget 

tromme på at vi kan jo ikke rigtig konkurrere med naboen. Vi kan ikke lokke folk ind med at de får 
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en fodboldoplevelse i topklasse. Men hvad er det for et område vi er i. Vi er i et område hvor der er 

rigtig mange børn og også rigtig mange enlige forældre. Så hvad kan vi tilbyde dem. Vi har et 

stadion hvor der er rigtig god plads. Vi kan prøve at lave noget der giver noget til børnene. Hvis vi 

kan hæve tilskuertallet med 50 generelt over et par måneder så er det fint. Så kan vi bygge videre 

derfra. Lad os få et samarbejde med en hoppeborg, streetbasket eller et eller andet. Få aktiveret 

vores ungdomshold. Få noteret nede i indgangen at I er det hold der har fået flest forældre ind, så I 

får 10.000 ved afslutningen af året. En anden mulighed bliver at flytte kamptidspunktet til søndag. 

Det er et dårligt tidspunkt vi spiller nu lørdag kl. 15. Fordi vores sponsorer er erhvervsdrivende så 

de er rent faktisk ude at handle og på arbejde. Vores ungdomshold er ude at spille så de kan ikke 

komme på stadion. Bare det at de kommer gratis ind og går ned og køber pølser og vand er nok. Det 

er lige før jeg har en tanke om at der skal være gratis entre for det kan bedre betale sig. Så det er 

noget vi arbejder med. Jeg vil gerne arbejde meget på at få nogle flere tilskuer ind ved at det er et 

børnestadion/familiestadion. Så kan vi måske få lavet et samarbejde med Årstiderne om at de kan få 

en bod og få aktiveret nogle mennesker måske også BR nede på stadion og en reklame i Østerbro 

avis. Kunne vi bare over en sæson få 100-150 flere mennesker vil det skabe en hel anden stemning.  

 

H: Nu kan jeg ikke lade være med selv at sige at mange disse tanker du gør dig, er præcis dem jeg 

har gået med, og ikke har kunne forstå hvorfor der ikke er gjort noget ved. Specielt det her med 

børnestadion.  

 

N: Jeg tror at det der er problemet er at det er en gammel traditionsklub og at de har været så højt 

oppe er at mange af dem der har været i ledelsen dernede og har noget at sige. De har ikke tid til alt 

det her. Enten skal manden med papkassen komme og give dem flere millioner eller også har vi 

ikke tid til alt det pjat. Der tror jeg bare man er nød til at sige at det er i små slag og man skal bygge 

tingene stille og roligt op. Det kan godt være en frustrerende proces og man lærer meget. Noget af 

det første jeg gjorde da jeg kom derned var at prøve at skrive ned hvor mange 

interesseorganisationer der er. Det er helt sindssygt så mange man skal bevæge sig igennem. Det er 

lige før det er lettere at bevæge sig igennem FN. Det tager tid at få ting igennem men det kan lade 

sig gøre.  

 

H: Nu nævnte du at du godt kunne tænke dig at BR og Årstiderne kom derned. Det er jo lidt det 

som teorien kalder aktivering af sponsoratet. Hvad ser du jeres nuværende sponsorer har af 

muligheder for at aktivere sponsoratet?  

 

N: Jeg har talt med nogle som lavede øjenoperationer. Jeg kan ikke huske hvad de hedder. De ville 

gerne lave noget hvor de kunne aktivere deres sponsorat. Det kunne være med en bod på stadion og 

en nede ved store stævnedag ved klubhuset og lave noget hype omkring det. Det blev så ikke til 

noget, da de lige pludselig ikke ville betale noget for det. Igen det er sgu svært vi har ikke rigtig 

noget man kan aktivere sponsoratet på, hvor man lige får fat i den målgruppe som man gerne vil 

have fat i.  

 

H: Det kunne jo også være som jeg ved Københavns Andelskasse brugte. At man havde 

medlemmernes adresse og sende materiale hjem til medlemmerne. De fik så ikke det store ud af det 

men det er noget andet.  

 

N: Ja… Nu er jeg ikke ekspert i lovgivningen omkring dette. Jeg tror ikke at man lave direct 

marketing på den måde. Jeg ved det ikke, men det kan da være en mulighed.  
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H: Det var jo også en eksponeringsmulighed med den kobling. 

 

N: Ja jeg ved også med den aftale vi har med Puma, der kan vi også gøre det samme. Men vi har det 

her medlemsblad der er kommet på nettet vha. noget der hedder emac som er en meget smart 

platform. Så har vi også vores nyhedsbrev hvor vi har omkring 1000 med nu. Hvis vi kan komme 

op på en 4.000 så begynder det at ligne noget. Så bliver det også interessant for sponsorer at komme 

i da man kommer ud til ret mange. Derfor skal man passe på med ikke at overbelaste systemet ved 

at sende en 4-5 mails af sted om ugen. Men den er god til at give sponsorerne adgang til at sende 

materiale direkte ud til medlemmerne.  

 

H: Hvis vi går videre til det her med effektmålingen. Nu nævnte du det her med nyhedsbrevet. Er 

det noget i har i tankerne at ville måle på. Du nævnte at man ved at love sponsorerne noget så bliver 

du sure hvis det ikke bliver opfyldt. Men er det noget i overvejer at kunne dokumenterer at det 

virker? 

 

N: Det kunne være sjovt at gøre, men man må bare erkende at det er der ikke ressourcer til. Det er 

fint og jeg synes at det er den rigtige måde at gøre det på, og det ville være et godt argument. Men 

svaret er nej. 

 

H: En måde kunne være lige hurtigt efter en kamp at lave 20 interviews med nogle tilskuer og om I 

har lagt mærke til noget. Så kan man fortælle at den og den virksomhed er der blevet lagt mærk til. 

Det behøver ikke at være den store survey med flere hundrede svar. 

 

H: Ja det kunne sagtens være en ide, som muligvis vil være bedre ved enkeltstående begivenheder.  

Jo det kunne det godt være men man kunne også snakke med de sponsorer man har nu og lade dem 

fortælle hvad de har fået ud af at sponsorere i B93, og på den måde få noget dokumentation.  

 

N: Ja det kunne være en meget god ide. Man kan godt få nogle cases fra sponsorer og bruge 

materialet salgsmæssigt.  Jeg har også lagt nogle billeder ud på hjemmesiden omkring vores lounge 

og andre arrangementer, så folk der går ind og kigger ser at der rent faktisk sker noget. Og at det 

ikke bare er noget lirum larum.  

 

H: Jeg for det er det mange steder. Jeg synes også det har været et fint tiltag med billeder af 

arrangementerne osv.  

Nu ligger B93 godt i forhold til S-togs nettet, og den mulighed der er for hele langsiden. Er det 

noget som i prøver at bruge kommercielt? 

 

N: Uhh ja det er det. Jeg var meget ked af det den dag jeg spurgte en professionel. Det var det firma 

der står for alt det der. Det hedder JCDecaux. Jeg har en partner der kender markedschefen 

derindefra og det var nedslående det han kom med. Han mente ikke den var særlig meget værd fordi 

der ikke var nogle biler der kunne se det. Jeg ved ikke hvorfor men han mente ikke den var meget 

værd. De ville i hvert fald ikke have den. Men det er noget som vi arbejder på, og en af de ting hvor 

jeg ser store muligheder nemlig vores beliggenhed. Vi har også snakket med banestyrelsen om at 

sætte nogle LED skærme op og vi har et møde med Ladbrokes. Det kunne være fint at få en 

ordentlig stor LED skærm og køre med dagens liveodds, så folk der kører med kystbanen hjem kan 

se at lige nu spiller FCK mod hvad ved jeg og lige nu er oddset sådan og sådan. Det kunne være en 

ret god måde at få eksponering på. Men ellers prøver vi at få solgt den så godt som vi nu kan. Alle 

dem der kommer ind og har en interesse i et sponsorat, der er det også den langside de har fokus på.  
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H: ClearChannel står hvis nok for salget hos DSB. Det kunne måske være en mulighed? 

 

N: Vi har en stor poster nede for enden med nogle der hedder Mtkommerciel. De står også for noget 

salg hos DSB. Den poster er deres rum og den bruger de til at hænge ting op i. Så det kunne også 

være en mulighed ar samarbejde med nogle af dem. Men allerhelst vil jeg gerne have at 

hovedsponsorerne og andre sponsorer selv kan bruge det.  

 

H: Ja den bruger Andelskassen jo blandt andet. Har I tænkt på en metode til at forhindre f.eks. 

graffiti? 

 

N: Bare glem at forhindre graffiti. Vi ligger i København hvor der bor mange mennesker og der er 

graffiti så hvis man vil være hvor der er mange mennesker så må man også tage den anden del med. 

Andelskassen har taget konsekvensen af det og lavet deres banner om til sort med hvidt skrift.  

 

H: Nu ved jeg ikke hvad det koster men det som jeg blandt andet ser, er de ungdomssponsorater 

som I tilbyder der får man 100 gratis fribilletter og det har en værdi af et eller andet og får et banner 

i klubben og et banner ovre på Østerbro stadion. Og som du selv nævnte tidligere er det nok noget 

som virksomheder er ligeglade med.  

 

N:Ja det er nok. Men talentsponsoratet opfandt jeg for at få gang i de lokale. Jeg kunne ikke forstå 

at der ligger utallige mange butikker, men det der er vigtigt er at man kan ikke skabe vækst. Man er 

nød til at få hele kroppen med. Og få denne lokale forankring. Derfor er det vigtigt at man laver 

nogle små sponsorater som lokal virksomheder kan støtte op omkring, og det er også solgt meget på 

integrationssiden. I støtter altså for at de ikke står og hænger uden for jeres vinduer. Måske ikke lige 

med de ord, men det bygger op omkring de unge. Mari-Anne har været nede i 13 butikker og en har 

sagt ja mens 4 var interesseret og resten har sagt nej. Generelt er folk ufattelig ligeglade. Nu prøver 

vi igen at aktivere en tidligere klubmand som er gået på efterløn og han har sagt at det er en af de 

ting han godt vil gå at hygge sig med. Det er kommet bag på mig hvor ligeglade folk egentligt er. 

Men folk hænger også med neglene i øjeblikket og mange har ingen penge. Det er hårde tider for 

alle.  

 

H: Jacquelline startede med det her fordelskort for butikker på Østerbro.  

 

N: Det er en katastrofe. Jeg har snakket med flere butikker der vil have deres penge tilbage. Det er 

aldrig kommet til at virke. Det er ikke fordi ideen ikke er god, men den er lavet og så er der ikke 

sket mere. Det kræver virkelig en stor indsats at få uddelt dette kort og få det spredt ud til 

befolkningen. Det kræver at folk stiller sig ned på trianglen og deler dem ud, lave nogle flyers og 

noget reklame osv. Det er en rigtig god ide men man skal også bare yde en indsats bagefter en ide er 

ikke nok.  

 

H: Der kunne man f.eks. bruge avisen.  

 

N: Ja det kunne man, men det allerbedste er som sagt at stå nede foran butikken og dele ud.  

 

H: Som jeg kan forstå er hovedvægten lagt på erhvervsnetværket, og det er der fokus er? 
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N: Både og. Nej det synes jeg faktisk ikke. Vi havde f.eks. Amager/Øbro taxa som var rasende og 

jeg fik et brev fra dem om at de ville have deres penge tilbage. Der har vi prøvet at finde en løsning 

til dem og der har vi taget minibanen udenfor, og den klæder vi fuldstændig ind i Amager/Øbro 

Taxa banner så den kommer til at hedde Amager/Øbro taxa mini arena. Og så betaler de 30.000 kr. 

for det. De gider ikke være medlem af erhvervsgruppen. Det er også vigtigt at vi får solgt de ting 

ind som vi har mulighed for. En anden mulighed kunne være banen derude. At vi klæder 

kunstofbanen ind og kalder den Spar Bank vest Arena eller andet. Bruge alle de muligheder vi har. 

For mig at se er det bare en stor legeplads vi skal have solgt ud. Jeg ville ønske vi havde et lidt 

bedre samarbejde med tennis. Jeg har et vældig godt forhold til dem men det er ikke alle der har det. 

Men vi er nød til at få et kommercielt samarbejde. Det nytter ikke noget at de har en reklame for 

Stirling der er gået konkurs. Det er jo sindssygt. 

 

H: Det var mit næste spørgsmål. F.eks. arrangerer tennis DM i november. Det var jo også en 

mulighed. Sponsorerne spørger også til tennis. De siger at så kommer jeg vel også ind i 

tennisafdelingen og man kan kun svare at jo tennis ser den hvis de kommer ind i klubhuset men det 

gør de ikke rigtig.  

 

N: Jeg har to smalle steder i B93. Det er den måde restauranten kører på. Jeg kan ikke forstå at man 

ikke kan få de unge til at hænge ud dernede og 2 synes jeg vores merchandise salg er. Det med at 

købe en klubtrøje er hel katastrofal. Det at der ikke er nogen butikker i lokalområdet hvor man kan 

købe B93 tøj. Jeg har aldrig oplevet noget lign. Prøv engang at forestille dig at hvis Brøndby sagde 

at alle skulle købe deres tøj ude i Klampenborg. De skal være der, men det er en anden historie.  
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Bilag 7 Banken 

 

H: Hvilke sponsoraktiviteter har I pt? Og hvad har I været involveret i indenfor de seneste år? 

 

B: Aftale med FB og KØS der er en sammenslutning af ungdomssejlere i svanemøllehavnen. Ville 

gerne opnå det sammen som OK Benzin hvor folk kører 20 km længere for at tanke OK. Vi vil 

meget gerne have flere klubber ind i aftalen. Vi giver også gode penge til de klubber der kan skaffe 

nye kunder. Vi giver penge ud fra hvor god en kunde de skaffer. Det kan sagtens løbe op i flere 

tusind kr. pr. kunde. Og Hvis man ser på OK Benzin så skal der godt nok køres nogle liter benzin 

ind før de penge er tjent ind. 

 

H: Hvor længe har i benyttet sportssponsorering i markedsføringen 

 

B: Vi startede sponsorering da vi gik ind i Klubben. Vi mente vi var et godt match med en 

Østerbroklub og en Østerbrovirksomhed. 

 

H: Hvorfor valgte I at bruge sportssponsorering? 

 

B: Vi var medlem af Klubben netværksgruppe og da den gamle hovedsponsor måtte dreje nøglen 

om, blev vi kraftigt opfordret af sponsorchefen i Klubben Jacquelline 

 

H: Hvad er det overordnede mål med sportssponsoreringen? 

 

B: Klubben mente vi kunne forvente ca. 100 nye kunder heraf 10 fra bestyrelsen. Overordnet var 

det at få adgang til de ca. 2800 medlemmer af Klubben. Mange er jo ungdomsspillere og der vil vi 

gerne have fat i forældrene.  Jeg kan ikke komme ind på alle dele af kontrakten men vi fik også 

lovet en helside i lokalavisen som siden blev sparet væk af Klubben. Vi fik også 50 meter 

bandereklame ud mod jernbanen. Den er nu overmalet med graffiti og kom op ca. 4 måneder for 

sent. 

 

Jeg kan kun sige at det har været skuffende… Skuffende at bestyrelsen ikke har meldt sig som 

kunder, skuffende at blive lokket ind i det. Alt i alt skuffende. 

 

H: Hvad skal sponsoratet skabe hos målgruppen? 

 

B: Vi ville have fat i medlemmerne af Klubben og deres forældre. Vi sendte en brochure ud til alle 

medlemmerne. Vi fik så ca. 20 svar tilbage og ingen af dem ville vi have som kunder. Rigtig dårlig 

ide. Desuden var det andre mennesker der boede på adressen end dem vi troede. Klubben har ikke 

styr på hvor deres medlemmer bor. Det var jo ikke så godt for os fordi vi sendte materiale hvor 

fokus var på klubben og os som samarbejdspartnere. 

 

 

H: Hvilke influenter var der undervejs? (fik I hjælp af f.eks. en ekspert indenfor sponsorering) 

 

B: Vi brugte mange ressourcer i repræsentantskabet. Jeg satte personligt meget prestige på spil. 

Repræsentantskabet er en samling af alle vores kunder hvor 11 bliver udvalgt. Herfra bliver 5 

udvalgt til bestyrelsen.  
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Vi brugte en af vores kunder, en tidligere sejlsportsmand, der til dagligt arbejder med sponsorering 

der hjalp os med at gå ind i sponsorering. 

 

H: Hvem er beslutningstageren i forbindelse med sportssponsorering? 

 

B: I princippet er det mig, men vendt og diskuteret i respræsentantskabet. 

 

H: Hvilke sportsgrene arbejder I med? (Ved godt fodbold, men evt. andre) 

 

B: Vi starter i sejlsklubben KØS hvor der ca. er 5.000 medlemmer. Der håber vi kan gøre som OK 

Benzin. Sejlklubben får kun penge hvis de skaffer nye kunder til os. 

 

H: Hvorfor valgte i netop denne/disse sportsgrene? 

 

B: Vi valgte Klubben fordi vi kunne se en fordel i at være en østerbro virksomhed der sponsorerede 

en østerbro klub. Og så fordi Jacquelline opfordrede os til det. 

 

H: Har I kunne se eller måle en effekt af jeres sponsorat? 

 

B: Vi har overhovedet ikke kunne se nogen effekt af vores sponsorat. Vi har fået 2 gode kunder fra 

Klubben, hvoraf sponsorchefen er den ene. 

Der har været mange uoverensstemmelser mellem Klubben og os. Klubben er dårlige til 

markedsføring og mener vi skal gøre det hele, mens vi mener at Klubben skal hjælpe os med at 

skaffe nye kunder. De fik halvdelen af deres penge til at starte med og resten alt efter hvor mange 

nye kunder de anskaffede os. De startede med at få 250.000 kr. og har siden overhovedet ikke 

bidraget med noget.  

Vi har lært at det skal være helt præcist hvad man giver sin sponsor. Altså skal klubben kunne 

fortælle hvad man kan tilbyde sponsor og så skal de også kunne levere hvad de siger. Vi kunne 

ophæve aftalen 50 gange fordi ting ikke er overholdt, men vi har ikke gjort det. Vi vil ikke bare give 

penge ud og så ikke få noget igen. Klubben skal vide hvad sponsorerne får ud af sponsoratet eller 

hvilke muligheder de får.  

Noget positivt er at vi har fået et godt samarbejde med Østerbro avis der gerne vil hjælpe os og 

skrive om os hvis det bliver nødvendigt.  

 

H: Jeg kan se på Klubben hjemmeside at I er med i erhvervsklubben. 

Hvad får I ud af at være med i B93 erhvervsklub? 

 

B: Ikke noget umiddelbart. Nogle har henvendt sig, men ikke noget vi er interesseret i. Vi arbejder 

mest med privatkunder. Ca. 85 % af vores kunder er privatkunder. 

 

H: Hvor tit mødes I? 

 

B: Det har ligget dødt i de sidste- måneder fordi Jacquelline gik på barsel og siden stoppede. 

 

H: Har det givet nye kunder enten indenfor erhvervsklubben eller gennem erhvervsklubben? 

B: Vi fik mulighed for at lave en kampagne hos en anden sponsor (Peter Justesen). Der kunne vi 

bruge netværket. 
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H: Er I medlem af andre former for netværksgrupper? 

 

B: Facebook. Vi kan for ca. 200 kr. om dagen få 50 hits på vores hjemmeside. Nu mangler vi bare 

at få kunderne til at blive på hjemmesiden. Det har vi ikke kunne finde ud af endnu. 

 

H: Fungerer erhvervsklubben godt efter din mening? 

 

B: Konceptet er godt, men som alt muligt andet skal der ligges noget energi i det ellers dur det ikke. 

Det koster jo også noget ud over at være sponsor. Tror det er ca. 30.000 kr.  

Jeg havde engang en kunde med til et netværksmøde og han var fortørnet over hvor dårligt det 

foregik. 

 

H: Hvordan bruger I VIP faciliteterne på stadion? (f.eks. tager kunder med ti l kamp, medarbejdere 

eller andet) 

 

B: Nej det har vi slet ikke udnyttet. Jeg kommer der og så kommer næstformanden. Faciliteterne er 

heller ikke up to date. Det er ikke et sted jeg tager mine kontakter med hen. 

 

H: Får I noget ud af at tage på Stadion under en kamp? 

 

B: Nej ikke under en kamp. Jeg vil også personligt hellere se kampen end at snakke forretning. 

 

H: Sidste sæson gav I gratis entre til kampen mod BSV d. 14. april 2010.  

Hvorfor gjorde I det? 

 

B: For at skabe opmærksomhed omkring BAnken og så fik vi en artikel i lokal avis 

 

H: Brugte I denne købte kamp kommercielt? (f.eks. til at udbrede kendskab til Banken eller andet) 

 

B: Vores strategi er ikke at hente kunder på stadion. Det var igennem medlemmerne af klubben. 

Vi har delt nogle brochure ud på stadion som også er en del af kontrakten med Klubben men da vi 

skulle give dem til dem der tager i mod penge ved indgangen vidste de ikke at vi skulle udele noget 

den dag.  

Det har hele vejen igennem været rene amatører vi har arbejdet sammen med. 

 

 

Banken har lært at der helt sikkert er noget godt ved at gå ind i lokalklubber, men ikke førstehold. 

Vi kunne sikkert få mere ud af at sponsorer 30-40 mindre hold for de samme penge. 

Vi har også lært at vi skal stille meget mere præcise krav i fremtiden. Det burde klubben også have 

en strategi for hvad de stiller i udsigt. Vi fik lovet en masse men det er meget få dele af de lovede 

der er overholdt. 

Vi har brugt ca. 400.000 kr. på sponsoratet hvoraf de 250.000 er selve sponsoratet. Resten er på 

brochurer, porto, give gratis entre osv. 
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Bilag 8 Ole Kjeldgaard 

 

OK Benzin 

 

Dyt… Dyt… 

 

OK: Ole Kjeldgaard 

 

H: Det er Henrik 

 

OK: Hej 

 

H: Så lykkedes det… 

 

OK: Så lykkedes det 

 

H: Fik du kigget på dem i går 

 

OK: Ja jeg fik lige hurtig kigget på dem i går. Så fyr du bare lys. Så tager vi dem derfra 

 

H: Det jeg gerne vil vide er at jeg synes OK er de eneste der som jeg sådan ser sponsorere 

breddeidræt og så samtidig fortæller det bredt vha. TV reklamer og sådan noget. Jeg kunne derfor 

godt tænke mig at vide hvorfor I har valgt denne strategi. 

 

OK: Vi sponsorere bredt men vi sponsorerer også eliten. Vi er også en af dem der er bredest 

indenfor eliten. Vi har jo stort set samtlige ligaklubber i både håndbold og fodbold og vi har også 

aftaler med begge landshold både indenfor håndbold og fodbold.  

Men grunden til at vi valgte kan man sige at aktivere vores sponsor platform på lokalsportens side 

altså breddeidrættens side. Det er ud fra hvad kan man sige et motto som vi kalder så tæt ved hjertet 

som muligt ud fra filosofien at folk de synes det er fint nok at de sponserer Brøndby men det kan 

man også godt have stor sympati for, men man nu en gang større sympati for hvis man nu sponserer 

ens søns hold ude i Stenløse. Og gør det muligt for dem at komme på ture og andet. Så det er 

simpelthen ud fra tankegangen at jo tættere på det du sponsorer jo tættere det er på folks hjerter jo 

mere vinder du også deres sympati. Og der tror vi på at breddeidræt og lige netop dit søns hold eller 

dit eget fodboldhold eller et eller andet det giver langt mere sympati end elitesporten gør.  

Det vi så bruger elitesporten til er at gøre det bredere sådan at når vi siger til dig at vi sponsorerer 

lokalsporten i Danmark så kan du måske opleve det lidt i dit eget lokalområde men har måske ikke 

helt det store indtryk af hvor brede vi egentlig er. Og der har vi så en ambition om at hver gang du 

tænder for fjernsynet i weekenden eller ser noget sport i fjernsynet, så vil du se at OK også støtter 

sporten der. Og vi jo faktisk bruger eliten som et medie ligeså meget som vi bruger det som en 

sponsorplatform. Vi skriver jo at OK støtter sporten ikke og dermed breder vi kendskabet ud til det 

vi gør på andre sponsorplatforme breder det ud på den sponsorplatform.  

Jeg ved ikke om det besvarede dit spørgsmål 

 

H: Jo det besvarede det i hvert fald. Jeg godt set i har sponsoreret i eliten, men jeg ser det mere som 

bandereklamer og lignende. 
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OK: Det er det også. Det er eksponeringssponsorater.  

 

H: Ja 

 

OK: Vi er ikke inde og være hovedsponsor. Det er en anden sponsorstrategi vi bruger. 

 

H: Altså. Du nævnte godt lidt at det var for at få bedre image eller bedre øh større sympati ude.   

Men er det hovedformålet med sponsorering altså  

 

OK: I sidste ende er det at sælge vores produkter.  

 

H: Ja 

 

OK: Og hvis du tager den måde vi støtter breddeidrætten på i Danmark så er det direkte 

salgsorienteret. Du kender godt konceptet med de seks øre. Det har du læst om på vores hjemmeside 

 

H: Øh ja joo 

OK: Vi tegner jo benzinkort for os og kredittor disse kort. Det koster ikke noget at få kortet, men de 

bliver så bundet 

 

H: Bundet til den klub 

 

OK: Via magnetstriben. Der er et sponsornummer på. Og så en gang om året udbetaler vi penge. Så 

du kan jo sige at det er et direkte salgsresulteret sponsorat. 

 

H: Ja det er det 

 

OK: Så der er bundet en gevinst med i det for os og en gevinst med i det for dem. Så det er jo et 

meget sundt sponsorprincip det hviler på. Det er noget for noget.  

 

H.Ja. Det må man sige 

Har du et ca. tal hvor meget i udbetaler om året 

 

OK: Nej det er vi ikke interesseret i kommer frem 

 

H: Nej helt i orden 

 

OK: Men det er et millionbeløb 

 

H: Ja 

 

OK: Et rimeligt millionbeløb 

 

H: Ja der i hvert fald mange der har meldt sig til så vidt jeg kan forstå 

 

OK: Ja over 1000 omkring 1100 foreninger.  

 

H: Det er jo heller ikke kun sport. Også humanitære ting  
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OK: Ja. 80% vedkommende er det sport og så er der ca. et par hundrede klubber oveni, humanitære 

foreninger, spejdere og andre ting men 80% af det er sporten 

 

H: Men i princippet kan alle grene vælge at komme med i den ordning eller er der nogle ting  

 

OK: Vi har plads til det på en anden væg ja. Men vi kan jo ikke starte ti foreninger op pr. anlæg for 

det er de samme borgere i byen de alle sammen slås efter. Så vi skal også give dem muligheden for 

at tjene nogle penge.  Det er den ene ting. Den anden ting er at vi skærer politiske organisationer 

fra. 

 

H: Ja? 

 

OK: Noget der lugter af politiske foreninger plus ting som minder om privatøkonomisk. Det kunne 

være en eller anden motorcross kører som siger at jeg godt vil give sponsorkort så han kan køre 

motorcross. Ham skærer vi også fra, fordi det har privatøkonomisk karakter. 

 

H: Okay 

 

OK: Man skal ikke kunne angribe det på om det er en forening eller en mand du lønner for at lave 

nogle ting 

 

H: Har I kunne mærke en effekt efter I begyndte at kører det her med 6 øre pr liter benzin 

 

OK: Ja helt sikkert. Altså vi har målinger på at sympatien i befolkningen er vokset væsentligt. Det 

har vi både direkte og indirekte målinger på. At vi scorer højt på den der hedder social ansvarlighed, 

og flere parametre vi måler på. Også når vi går direkte ud og spørger folk ved I hvem der sponserer 

den lokale idrætsforening og vinder det positiv sympati hos dig. Vi har også målinger der viser at 

hver 5 har et kendskab til at vi sponserer lokalsporten. Der er vores markedsandel også højere. 

 

H: Ja okay. Det var lidt af en effekt. 

 

OK: Ja altså vi nu. Vi har gjort det her siden starten af 90’erne. Vi begyndte så først at aktivere det 

for en tre år siden med en strategi som vi har fordi vi har haft andre budskaber som vi mente der var 

mere slagkraftige. Men vi kan se at det har overgået selv vores mest positive forventninger med de 

resultater vi har nået.  

 

H: Nu nævnte du selv det her med at aktivere det. Hvor mange gange flere penge bruger i på 

aktivering af det 

 

OK: Man kan ikke sige flere penge det er bare et spørgsmål om at de penge vi brugte på noget andet 

tidligere nu går til det 

 

H: Okay 

 

OK: Tidligere kommunikerede vi benzin og pris. Kun benzin og pris. Og det har også mere end 

fordoblet vores markedsandel. Men nu har der været en priskrig på benzin de sidste 5-6 år og så 
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blev det ligesom lidt udvandet. Så skulle vi finde et nyt image parameter at slå på og det blev 

sporten. Og lokalsporten i særdeleshed.  

 

H: Lige her til sidst. Mener du at sponsorering i breddeidræt er en god måde at vinde den sympati 

du har 

 

OK: Det kan vi jo konstatere og sige ja til. Men der er mange der har forsøgt uden held.  

 

H: Det må man sige. Jeg kan kun finde jer og CBB mobil der sådan set gør det godt 

 

OK: ja 

 

H: Så det er imponerende 

 

OK: Der har været et par teleselskaber nu nævner du CBB kan ikke lige huske hvordan det er 

bygget op. Men Telia på et tidspunkt gik ind og forsøgte at kopiere vores koncept bare på taletid i 

stedet, men uden held.  

H: Tror du man kan nå mere ved breddeidræt i forhold til eliteidræt eller tror du man bliver nød til 

at kombinere de to ting. 

 

OK: Det kommer an på hvilke strategi du hvad målsætning du har. Hvis det er en målsætning om at 

gøre dig kendt så tror jeg at gå ind og tag et fodboldlandshold eller håndboldlandshold og så håb på 

de for succes og så bliver du kendt. Hvor mange kendte lauritz Knudsen for 20 år siden?  

 

H: Det var kun detailhandelen  

 

OK: Ja det var der ingen der gjorde vel. Så det kommer helt og holdent an på hvilke målsætning du 

har, så det er svært at sige noget entydigt om.  

 

H: Så det har noget med hvor bredt du vil ramme 

 

OK: Ja og hvordan du vil ramme og hvordan dit eget setup det er. Nu har vi jo 650 benzinanlæg så 

det lægger op til at vi har en kommunikationsplatform og en troværdighed ude i byerne som vi kan 

bruge. Vores benzinanlæg er da en af de væsentlige kommunikationsplatforme vi har. 

 

H: Bruger I så, på hjemmesiden bruger i citater på hvad de pengene er gået til. Man kan f.eks. læse 

om en hjertestarter og tur til Holland. Jeg synes ikke jeg har lagt mærke til at det er kommunikeret 

ud på benzinstationerne  

 

OK: Nej. Det er jo svært at sætte sådan en plakat op hvor folk kan nå at læse sådan noget.  

 

H: Okay 

 

OK: Det vi gør når vi udbetaler penge til klubber så sætter vi jo sådan en plakat op der afbilleder 

checken med beløbet på, hvor vi skriver Stenløse idrætsforening har fået 24.500 kr. netop for at vise 

folk at mange bække små  

 

H: Den hænger i så op på den lokale Stenløse benzinstation 
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OK: Ja ude på benzinanlægget. Ja vi laver individuelle plakater. Det er ressourcekrævende, men jeg 

tror til gengæld også at vi scorer sympatien på det så det er et væsentligt element i den succes vi har 

haft.  At vi er så lokalt som muligt. Ud fra tankegangen så tæt på folks hjerter som muligt. Vi 

kommunikerer ikke bare at vi støtter sporten eller støtter lokalsporten. Vi kommunikerer også at vi 

støtter Stenløse idrætsforening.  

 

H: Ja 

 

OK: Og det er det der gør succesen. Det er det der giver troværdigheden. Du ved godt ude i 

Stenløse at du ikke kan slippe af sted med at sige du støtter dem medmindre du rent faktisk også gør 

det. Og det giver din troværdighed.  

 

H: Det gør det i hvert fald 

 

OK: Jeg ved at TDC for en 7-8 år siden havde jo en sag i en af forbrugerprogrammerne hvor de 

sagde at de støttede SOS børnebyerne hvor SOS børnebyerne synes at de gav dem 20.000-25.000 

kr. om året sådan en stor landsdækkende forening i forhold til hvor meget de brugte det sponsorat 

der var det ikke troværdigt. Det stod ikke mål med det. Der skal være proportioner i tingene. 

 

H: Har I mødt det. I er jo også en stor koncern  

 

OK: Nej det har vi ikke  

 

H: Man ved ligesom også godt hvad man går ind til. Man ved at det er de 6 øre pr liter benzin man 

får 

 

OK: Jeg bor selv i en mindre by og det er rigtig mange. Jeg blander mig ikke selv i det. Men det er 

en by i udkanten af Århus med en 6-7.000 indbyggere og de fik i underkanten af 30.000 kr. sidste år 

udbetalt. Og det er rigtig mange penge for sådan en lille forening. Det er jo stort set hvad de laver 

på den årlige byfest. Der laver de måske lidt mere, men der arbejder i også flere mand på i et helt år 

ik.  

 

H: Jo nu nævnte du selv at det var et større millionbeløb i udbetaler. Tror du det er den mest 

effektive måde at komme ud på eller tror du, du må jo tro på det når det er det i gør  

 

OK: Haha 

 

H: Men tror du det er en effektiv måde i forhold til at lægge de penge et andet sted  

 

OK: Ja helt sikkert. Det tror jeg. Altså du kan jo tage mediebilledet og det bliver mere og mere 

fragmenteret. Men de tider er forbi hvor man havde en radiostation, en tv-station og 5 

landsdækkende aviser. I dag har vi alle minimum 35 kanaler. Vi har internettet vi har radioreklamer 

okay aviserne er ved at være døde efterhånden, men det er langt mere fragmenteret billede og man 

skal bruge langt flere medieplatforme for at nå ud til forbrugerne med at budskab. Og det gør det jo 

dyrere for selvfølgelig er der noget der hedder kontaktpris men den falder jo ikke proportionalt hele 

tiden med at der bliver åbnet nye medier. Det koster jo også noget at have en platform kørende.  

Altså for at have en gennemslagskraft i et medie skal man ligge et vis tryk. 
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H: Det kommer I så udenom ved denne her måde  

 

OK: Det er jo så bare en platform. Gjorde vi det sporadisk eller kun et sted kunne vi jo ikke køre på 

den måde vi gør  

 

H: Har I så selv prøvet at være ude og skaffe foreninger så I rammer bredt geografisk tænker jeg 

eller er det kun dem som selv tilmelder sig.  

 

OK: Nej vi er også ude lige at snakke med dem. Primært den gang vi åbnede anlæg vores forhandler 

er jo den lokale brugsforening så spørger vi ham og han kender som regel byen. Hvem er betydende 

foreninger i byen og hvordan kan vi få kontakt til dem. Men vi har ikke problemer med det mere og 

vi får daglige henvendelser og må også sige pænt nej tak til en hel del henvendelser. Simpelthen 

fordi at hvis vi starter for mange op i den samme by så er der ingen penge i nogen af dem og så er 

der ingen der gider at gøre en indsats.  
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Bilag 9 René Bruun 

 

BNI 

 

Dut… Dut… 

 

BNI: Det er René Bruun 

 

H: Goddag mit navn er Henrik. Jeg sendte dig en mail i går omkring  

 

BNI: Jeg ved hvem du er 

Det var godt 

Læser på CBS 

 

H: Ja 

 

BNI: Du er ved at lave din afsluttende opgave 

 

H: Ja jeg er ved at skrive min afhandling omkring sponsorering i amatøridræt, ja og så var det bare 

at jeg tænkte. Altså jeg har selv spillet fodbold ude i AB  

 

BNI: Jamen det ved jeg godt. Jeg sagde til min søn. Han læser selv på CBS på sidste år og han har 

også spillet i AB og han sagde at du havde spillet i AB og du nu spiller i 2. division 

 

H: Jo jeg spiller i B93 

 

BNI: Som lige har tabt en pokalkamp 

 

H: Ja vi tabte lige i går 5-0… sådan kan det jo gå 

 

BNI: Så du skriver noget om sponsorater, og har noget viden ude fra AB 

 

H: Nej jeg har ikke særlig meget viden om det. Det var først da jeg begyndte at skrive denne opgave 

at jeg fandt ud af at de bruger BNI fordi jeg ikke har indtrykket at mange sportsklubber bruger det.  

 

BNI: Nej altså det er to vidt forskellige ting fordi vi er ikke noget sponsornetværk. Det er vi ikke, 

men jeg kan fortælle at både FCK og Brøndby og flere i superligaen er medlemmer af BNI og 

bruger det som et erhvervsnetværk og på 1 division er der Næstved og AB der er mange. Så på den 

måde kan man gå ind og bruge det. Men sponsornetværk og det vi laver det er 2 vidt forskellige 

ting. Og en af de ting som du skal være meget opmærksom på er dette netværksbegreb. Det er 

meget overordnet begreb. Et buzzword i mange sammenhænge. Der er nogle folk der ringer til mig 

og spørger om du ikke kan komme ud og snakke lidt om netværk. Og hvis jeg skal være helt ærlig 

så interesser det mig ikke. Men jeg vil godt snakke om BNI og hvad vi gør.  

 

H: Ja 
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BNI: Og så giver jeg selvfølgelig en forklaring på det ikke men når du siger netværk, så er Al-

Qaeda også et netværk. Det er et så overordnet begreb at det siger ikke noget. Man er nød til at gå et 

spadestik dybere, og sige hvad er formålet med det. Og det er sådan med det at der er noget der 

hedder rotorik kende du det? 

 

H: Nej 

 

BNI: Rotorik er sådan et erhvervsnetværk også, men formålet med rotorik er sådan et socialt 

velgørenhed med et velgørende formål. Bl.a. ungdomsudviklingsprogrammer du ved når unge 

mennesker sendes til udlandet. Det er rotorik der tager sig af det. Men går ind og sponsorerer 

podeprogrammer og typisk har det været og det er en meget gammel organisation. Det har været 

ledere af erhvervslivet og ejere der har fået sig et socialt netværk derigennem. Men formålet der er 

social velgørenhed karakter. De afholder også loppemarkeder og pengene går til velgørende formål. 

Det var en type netværk 

Så er der VL grupper. VL står for virksomheds ledere. De mødes fire gange om året, og de VL 

grupper, deres primære formål er at pleje karrieren og særlige interesser. Dvs. at hvis du skal ud og 

have nogle gode forbindelser og nye interessante jobs og sådan nogle ting så sidder der nogle folk 

der. Det er noget med at mellem 70 og 80 procent af alle jobs bliver besat gennem netværk og ikke 

gennem stillingsannoncer. Det er et netværk med et andet formål. Altså karrierer forplejning.  

Junior chamber er også sådan et netværk. Det er unge kommende erhvervsledere og der tror jeg 

man kan være til man er 40 år. Det har også til formål at skabe sig et karriere netværk. Det er meget 

vigtigt at man satser på disse ting her du kan ikke komme igennem livet som lonely wulf uden at 

være en del af et eller andet netværk i sociale sammenhænge.  

Du kommer så fra sportens verden og der er mange der har brugt deres netværk der til at komme 

videre her i livet. Og har fået nogle tætte relationer. Såå øhh Det var en anden type netværk det var 

karrieremæssigt. 

Så er der netværk Danmark, og netværk Danmark er sådan at de har nogle forskellige fora bl.a. hvor 

administrerende direktører de mødes. De har nogle fælles problemstillinger. Det har It chefen også. 

Det har HR chefen også. Så det er et erfaringsudvekslingsnetværk. 

Så for at komme til BNI. Vores formål med BNI er at man skal skabe vækst i sin virksomhed. Og 

dvs. at det er en salg og marketing aktivitet. Det er altså ikke nogen klub hvor du bare kan komme 

og sætte sig ned. Det er aktive erhvervsfolk, som allierer sig i et samarbejde med henblik på at 

hjælpe hinanden til at få nogle flere kontakter på markedet. Dvs. man uddanner hinanden til at blive 

hinandens øjne og ører og ambassadører ude på markedet. Hvis du nu f.eks. er advokat eller 

elinstallatør eller reklamebureau. Der findes en skov af den type virksomheder og hvad adskiller 

den ene fra den anden? Intet. De gør akkurat det samme. Men det der adskiller dem er de personlige 

relationer som man måtte have. Dvs. jo flere personlige relationer du har jo flere mennesker kan 

anbefale dig jo stærkere står du rent forretningsmæssigt. Det er det der er formålet med BNI. At 

man skal få noget mere business igennem den arbejdsform der hedder at vi skal hjælpe hinanden 

med at bygge relationer. Man kan ikke være passiv medlem af BNI. 

 

H: Okay? 

 

BNI: BNI har ikke andre formål altså det der er vores opgave er at etablere og drive det hersens vi 

kalder en referenceorganisation fordi man refererer hinanden. Så komme vi til sportsklubber som så 

har siddet og kigget på, dels deres egen økonomi og håbløse situation og ser på at de har nogle 

sponsorer og hvordan kan jeg skabe noget værdi for mine sponsorer. Og så har de set at BNI har 

startet denne form for netværk. Og så siger de at nu laver vi også sådan noget. Og så styrter de ud 
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og laver et sponsornetværk for at de skal få noget business ud af det. Og det er også fint nok men 

det har bare ikke noget med BNI at gøre. Problemstillingen opstår når den der tager initiativ til at 

etablere netværket har en anden interesse, så man kan sige at hovedformålet for en fodboldklub er 

jo at drive den fodboldforretning. Og så tager de og laver noget netværk. Som et skjult salg.  

 

H: Ja det er det vel 

 

BNI: Det er det det er. Det er et værktøj for dem til at sælge sig selv. Og det har intet med den måde 

at gøre som BNI arbejder på. Og det er ikke alle folk der forstår det. De tror det er netværk og 

erhvervsnetværk. Det har intet med hinanden at gøre. Det som der opstår som problemstilling her er 

at der er en ejer af netværket som selv har en interessent i det. Der er også nogle banker der har 

lavet nogle erhvervsnetværk med deres kunder og så mødes man i deres lokaler. Men man kan sige 

at i virkeligheden er det jo bare en salgsaktivitet og så kalder de det et netværk. Men et netværk som 

er rent rendyrket efter vores mening det er jo sådan et hvor alle er på lige fod og hvor du skal 

kvalificerer dig til det at blive medlem. Du kan ikke købe dig til et medlemskab i BNI. Du skal 

betale for at være med, men der sidder en medlemskomite der bestemmer hvem der kan være med 

og hvem der ikke kan være med. Og der er et krav om at man skal være aktiv deltagende og hvis du 

ikke er aktiv deltagende, der kan kun være en for hver branchekategori, kan du ikke holde din 

brancheplads. Lige meget om du kommer fra danske bank eller om du hedder jens petter og har din 

egen lille enmandsbutik så er alle på samme niveau. Der er ingen a, b og c medlemmer. Guld sølv 

og bronze.  

Når man laver et sponsornetværk i en sportsklub hvad nu hvis hovedsponsoren i klubben ikke 

bidrager med noget.  

 

H: Ja der ville man jo ikke smide ham ud 

 

BNI: Nej og derfor har det intet med professionelt veldrevet erhvervsnetværk at gøre. Det er ikke 

for at snakke dårligt. Vi har et fantastisk samarbejde med AB. Vi har fire BNI grupper derude, men 

de kører 100% som rene BNI grupper baseret på vores programmer og koncepter  

 

H: Hvad får altså AB har ikke noget. De har kun den interesse at det er deres sport og event 

 

BNI: Ronny Saul som du jo kender derudefra. Ronny er en hamrende dygtig forretningsmand og 

Ronny sidder selv som medlem i en af grupperne. Alex Rasmussen som er salgschef sidder i en 

anden gruppe og Thomas Rolin sidder i en tredje gruppe osv. De bruger jo selve deres forretning. 

Deres sport og event aktiviteter så de er medlem ligesom fodboldklubben Brøndby sidder med i 2 

eller 3 grupper med deres sælgere og dem der har ansvaret for sponsorrelationerne. De går bare med 

ud og er med der. At man så er ude på Gladsaxe stadion det er jo fordi det er nogle lokaler som er 

ledige og vi kan få til en billig penge. Og vi har ikke et krav om at profilerer os på fem stjernet 

hoteller hvor folk skal betale kassen for morgenmad. Vi kommer en gang om ugen og vi skal bare 

have et simpelt morgenmåltid og en kop kaffe. De der sponsorlounger er velegnet. Men det som AB 

får ud af det, det er selvfølgelig bruger de det her som et værktøj og så får de også en indtægt fra 

den morgenmad 

 

H: Ja det var det jeg tænkte om det var det eneste som de får som indtægt  

 

BNI: Ja det er temmelig meget fordi der kommer i gennemsnit i de grupper der er ude på Gladsaxe 

stadion er 25 mand så der kommer 100 erhvervsfolk igennem plus gæster og det er måske. Jeg ved 
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ikke lad os sige at det i snit er 130-140 personer som betaler 120 kr. for et morgenmåltid hvor de får 

en eller anden fra kommunen til at serverer det. Og så kan du jo prøve at gange op 45 gange om året 

lad os lige se 45 gange 135 mennesker og de betaler 120 kr. pr. gang. Det er ca. 730.000 kr. om året. 

Og det koster det altså ikke at brygge en kop kaffe og et rundstykke. Så lige pludselig har AB 

måske en indtægt her på et dækningsbidrag på den aktivitet på 400.000 til 500.000 kr. Det er meget. 

 

H: Det må man sige 

 

BNI: Derudover kommer alle de her mennesker og får et tilhørsforhold til de lokaler og lærer 

Ronny og Alex og de andre at kende. Og så er der nogle der skal have et bryllup og så bruger de 

Jespers Torvekøkken måske hvis de holder det derhjemme som er ejet delvist at AB eller også 

holder de det ude i deres lokaler. Og det er jo en meget stor indtægt der kommer ud af det. Og det 

skyldes jo at man har relationen. Så det får de også ud af det. Som det tredje fortalte Ronny mig på 

et tidspunkt at da vi startede op da han blev medlem af BNI for snart 6 år siden han har været med 

fra starten. Tidligere brugte jeg som administrerende direktør i fodboldklubben AB, 80% af min tid 

på at ligge rundt og lave kundecalls  til mulige sponsorer. Og ved du hvad? Det er 

medlidenhedspenge man beder om. Man leder efter folk der har grønt blod i årene som en gang har 

spillet i AB som ungdomsspiller og har lidt følelser og hvis de er ansat i en god stilling kan det være 

de kan undvære 25-50.000 kr. eller et eller andet til et sponsorat. Men det er op af bakke hele tiden 

og han er i kamp med Brøndby og FCK som de store i området for dem der sportsinteresseret. Han 

siger, i dag laver jeg ikke noget opsøgende salg. Alt hvad jeg overhovedet skal have af 

erhvervskontakter kommer gående ind af døren hver uge. 100 erhvervsfolk 35-40 gæster. Folk som 

jeg får hilst på og så er Ronny jo så dygtig til det der så når folk kommer så prøver han ikke at 

sælge dem et sponsorat, det er der ikke nogle der gider at hører på at blive overfaldet af en sælger. 

Ronny siger velkommen til og udviser interesse for alle der kommer igennem og så leder han efter 

muligheden spørger ind til deres virksomhed og deres strategi og leder efter en mulighed for at 

hjælpe dem. Og så hjælper han dem og sætter dem i kontakt med nogle og de får måske nogle nye 

kunder og de bliver meget benovet og smigret og tænker ej hvor fedt ik Ronny kommer her og 

hjælper os og så får de en relation osv. Og så begynder Ronny jo at snakke at han jo driver AB og 

skal sørge for at der er noget økonomi i det og så spørger folk: hvad koster det at blive sponsor i AB 

og der kan man jo sige at Ronny nu ikke er ude at sælge længere. Nu kommer folk gående ind og 

køber hos ham. Og han er tålmodig og han er dygtig. Og det samme er Alex jo også. Og derfor gør 

AB de jo specielt godt. Men de forstå at bruge værktøjet at skabe en relation, hjælpe andre 

mennesker og på den måde så i anden omgang bliver de forretningspartnere. 

 

H: Ja okay 

 

BNI: Altså du kan godt se at det her sponsornetværk ik 

 

H:Jo jo jeg havde også godt tænkt at det jeg havde fundet ud af med jer var heller ikke 

sponsornetværk men mere som at breddeidrætsklubber kan hjælpe med lokaler og morgenmad, 

fordi det er ikke sikkert at en lokal tømmermester har plads 

 

BNI:Ja det kunne man sagtens. Det er en godt tanke ja.  

 

H: Det var sådan jeg havde tænkt på det. Altså hvis de kunne få bare en netværksgruppe kunne de 

måske få 100.000 om året i stedet for og det er meget for en breddeidrætsklub. Det var den vej jeg 

havde tænkt på det.  
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BNI: Det er en udmærket tanke at man kan sige at også breddeidrætsklubber at de måske har nogle 

lokaliteter som de råder over, men jeg ved ikke om de må i forhold til kommunen og ting og sager, 

men hvis de kan gøre de lokaler attraktive som en type konferencemulighed for dem som kender 

klubben og har nogle børn der så kan man ligeså godt holde sine forretningsmøder der og så kan 

klubben få en mulig indtægt der. Det kan jeg godt se en ide i. Så er det her sponsorater et stærkt 

problematisk område fordi der så mange klubber på lidt lavere niveau som kæmper om det, og det 

er klart at de ikke får den medieeksponering som SAXO bank FCK og alle de der. Det gør de ikke. 

Så det de går ud og spørger om det er de her medlidenhedspenge 25- 50.00 kr. der er nogle der 

prøver at sætte de her sponsornetværk i system og efterligne det vi gør og det kan jeg godt forstå at 

de gør for de skal jo prøve alt hvad de kan, men man skal ikke blive forvirret over hvad det 

egentligt er man gør og det er støtte og det de så prøver er at skabe et forum hvor folk skal handle 

med hinanden, og det er for så vidt godt nok. Men det er sporten der er omdrejningspunktet og det 

er klubben der ejer og deres formål er ikke at få de andres forretninger til at gå op. Deres formål er 

at drive denne her klub. Derfor er det vigtigt altid at kigge på hvem der ejer netværket. Og hvad 

sker der hvis den største sponsor ikke bidrager med noget? Du kan ikke drive sådan en effektiv 

netværksorganisation de dør, hvis der ikke er noget klare retningslinjer for aktiv medvirkende osv. 

og det kan man ikke når man har valgt at støtte noget pga. sporten. De 2 ting skal holdes hver for 

sig.  

Der er noget helligt i starten og der kommer nogle folk ud der hævder at de er netværksguruer, men 

efter noget tid begynder folk at blive væk. Det er ikke så let. Lad mig sige det sådan. Medmindre du 

har et helt fast og gennemprøvet program som vores. Og stiller nogle krav til hver enkelt.  

I BNI følger vi nogle regler og hvis man ikke er aktiv medvirkende så bliver man smidt ud. 

Længere er den ikke. Ud over BNI har AB noget de kalder partnernetværk som har et lidt andet 

formål. Dels så har de nogle arrangementer hvor de laver noget handel med hinanden og så har de 

nogle arrangementer hvor de tager f.eks. tager til Barcelona, kører gokart og lign. Og de prøver også 

at få en lille business vinkel på det men AB spiller på flere heste men det konflikter ikke fordi det 

ene er BNI og der er mødepligt og det er hver uge og der er krav om aktiv deltagelse og man gør det 

efter vores koncept og i det andet har de frie hænder for hvad de gør. Så kommer træneren måske og 

holder et lille foredrag og krydret det med det, så det er super godt. De er dygtige i AB 

 

H: Hvad gør i for at starte nye grupper? 

 

BNI: Det er sådan at vi her til årsskiftet har været i gang i 6 år og vi tager vores egen medicin. Jeg 

har ikke brugt en eneste krone på markedsføring. Jeg laver ikke annoncer jeg har ikke folk der 

sidder i telemarketingfirmaer og ligger og ringer op for at overtale folk til at være med. Det her 

bygger på mund ti mund og det er den arbejdsform vi dyrker. Og det bygger på at folk der er med i  

 

BNI. Man har en plan om at designe grupperne at der skal være en for hver branche og så har vi 

noget opdeling på det. Og så siger jeg til folk at de skal sørge for at skaffe dig et så stærk et BNI 

netværk som muligt. Sørg for at I får de her brancher placeret og folk der kommer som gæster hvis 

de synes det er fedt så er de velkommen til at søge om optagelse. Man kan komme gratis nogle 

gange. Så betaler de 6.300 kr. om året for at være medlem og der giver vi dem så uddannelse, 

support og støtte på alle mulige måder.  

 

H: Jeg læste om Karsten Bach der er din kollega at han startede en ny BNI gruppe i Allerød i 

lokalavisen. Er det så jer der opsøger muligheder for at starte en ny gruppe i Allerød? 
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BNI: nej. Det opstår fordi der nogle mennesker der siger at de gerne vil starte en BNI gruppe fordi 

de tidligere har været medlem eller som gæst et andet sted. De spørger så om vi har en gruppe i 

Allerød. Vi siger så at det har vi ikke men hvis du kan samle en 7-8 stykker eller vi i fællesskab kan 

gøre det, så vil vi gerne starte en gruppe op. Det er den måde det foregår på. At nogle folk melder 

sig interesseret og så starter vi. Det er os der kører processen igennem. Der ligger noget arbejde i at 

få det gjort, men vi har programmerne til det og har gjort det med 54 grupper i Danmark. Jeg er selv 

ved at starte en gruppe op i Sønderborg. Det er Deloitte der har sagt at der vil vi gerne være med 

hvornår kommer I til Sønderborg. Hartmanns i øvrigt også. De vil også gerne være med. Så siger 

jeg til dem at for at komme i gang skal vi være sådan en 7-8 stykker. Kender I nogle der kunne være 

interesseret. Og så snakker de med folk. 

 

H: Er der grænser for hvor mange medlemmer der kan være med i en BNI gruppe? 

 

BNI: Vi har et maks. på 40. Ellers kan vi ikke nå at afvikle møderne på 1½ time. Det er meget 

vigtigt at det er effektivt og vi har en fast agenda så det er ikke noget med at jeg kunne godt tænke 

mig at vi diskuterede det her nu. Det gør man ikke. Alle får taletid og der er et helt fast taleprogram. 

Alle får lige meget markedsføringstid. Det er fra kl. 7 til 8.30 altid og alle steder og i hele verden. 

Vi holder ikke noget om mandagen, men ellers kører det tirsdag til fredag.  

 

H: Nu læste jeg inde på jeres hjemmeside at i AB har de lavet en thank you for closed business på 

3,3 millioner.  

 

BNI: Ja thank you for closed business. Vi har faktisk et punkt der hedder bidragspunktet eller 

referencepunktet hvor man aflevere disse her referencer til hinanden og det gør vi sådan lidt 

formelt. Vi aflevere sådan en lap papir, hvis jeg har hørt om en eller anden som har behov for en 

advokat så siger jeg at jeg kender en super god advokat. Skulle jeg ikke bede ham om at ringe til dig 

for han kan løse dit problem. Så siger vedkommende jo. Så ringer jeg til advokaten og siger nu skal 

du høre her. Ham har skal du ringe til. Så laver han en reference. Så udfylder jeg et stykke papir og 

så bliver den ført til statistikken. Og det er for at bevare fokus så det ikke bliver en kaffeklub. Så 

måler man på hvor mange af de her henvisninger eller referencer der bliver givet hver uge. I det 

punkt også under bidragspunktet lærer vi jo folk at sige tak for den hjælp de har fået. Altså hvis du 

vil have mere hjælp så skal du huske at sige tak til den der har hjulpet dig. Det er ikke så naturligt at 

folk gør det. De tager det bare for givet at nu har jeg fået en ordre så nævner jeg ikke den mere. 

Man rejser sig faktisk op på mødet og siger tak til den der har skaffet ham kunden. Så på næste 

møde rejser man sig igen op og siger at nu har vi fået klaret problemet og det har givet mig en 

omsætning på 50.000 kr.  Så siger man tak skal du have for det til den der skaffede kunden. Dette er 

thank you for closed business. Det der rent faktisk er blevet faktureret for.  Dvs. det er det der 

kommer ud af at man anbefaler hinanden til sit eget netværk. 

 

H: Dvs. det er nødvendigvis ikke hvad man laver internt i netværksgruppen? 

 

BNI: Nej det er hvad man laver udenfor gruppen. Man kan også handle internt men det er ikke det 

der er temaet. Det er det igen i sponsornetværk. Der er det intern handel. I BNI er det det eksterne. 

Det der er vigtigt her er at vi gør hinanden til øjne og øre. Og hvis du har 25 mennesker og man 

siger i snit kender hver person 400 mennesker så når du har taletid snakker du potentielt til 25 gange 

400 mennesker. Ca. 10.000 mennesker. Så er der nok nogle af dem der er dobbeltgænger og ting og 

sager så lad det bare være 7.000 mennesker. Det er det som er potentialet og ikke bare at kunne 

sælge til de 25 mennesker indenfor gruppen. Det er meget vigtigt og det er det som disse her 
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sponsornetværker ikke rigtig dyrker. Dette her med at hjælpe hinanden. Det er mere noget med at 

sælge til hinanden. Det er hvad thank you for closed business er og det er for at bevare fokus. Vi er 

ikke en hyggeklub. Det er ikke her man kommer og taler om glæder og sorger og problemer men 

det er her man kommer og taler om strategier og hvad man vil, og hvad man godt vil have hjælp til.  

Ronny fortalte mig på et tidspunkt at så snart han holdt op med at forklare fodboldklubben AB og i 

stedet fortalte hvad han godt ville have hjælp til så fik han tre gange så mange referencer. Det er det 

vi underviser folk i. De andre medlemmer gider ikke høre at Ronny hver gang rejser sig og siger at 

han er direktør i en fodboldklub og han skal have nye sponsorer. Det ved de godt at han skal. Men 

når han rejser sig op og siger at ovre i bygningen ved Jespers Torvekøkken som de er medejer af, 

der har vi nogle kontorlejemål til udlejning. Jeg vil godt i kontakt til nogle IT virksomheder der kan 

leje sig ind. Det er det som er vigtigt for ham forretningsmæssigt mere end hvem AB skal møde i 

weekenden. Det er Ronny og Alex eminente til.  

 

H: Jeg kan godt se at det er ikke det som normal sponsornetværk laver, og de ændre da på mit afsnit 

i opgaven omkring sponsornetværk. 

 

BNI: Det som fodboldklubber kan bruge BNI til er at skabe relationer. Og måske derigennem skaffe 

nogle sponsorer der vil ligge nogle medlidenhedspenge. 

 

H: ja og så kan man se det at have en netværksgruppe i klubben, at man kan sælge morgenmad til 

dem og derigennem få en lille indtjening. Det kan jo godt være en stor indtægt for en lille klub.  

 

BNI: Ja det kan det sagtens være. Det at man ligger hus til.  

Jeg har haft alle store klubber AGF, OB, Brøndby dem alle sammen i telefonen De spørger om jeg 

ikke kan komme og lave en netværksgruppe hos dem eller hvordan kan vi finde et samarbejde. Jeg 

siger altid at BNI er BNI og vi har et program som er udviklet, forfinet og gennemtester gennem 25 

år. Vi kan ikke lave en AGF variant af det, hvor det er jer der ejer det. For hvad nu hvis jeres største 

sponsor er med og han ikke bidrager med noget. Så skal vi smide ham ud. Det kan heller ikke være 

jer der ejer det og sidde og bestemme hvem der skal være med og hvem der ikke skal være med. Så 

hvis der kommer et lille rengøringsselskab og melder sig ind først fordi Anders Andersen ikke 

kunne beslutte sig så kan Anders Andersen ikke blive medlem. Det forstår de overhovedet ikke.  

Nogle gange gør de store klubber det at de tager en der har spillet på førsteholdet og har været i 

klubben i mange år og absolut ikke er erhvervsmand. Så gør de ham ansvarlig for salg af 

sponsorater og sætter ham ind i sådan et team, og der kommer så drevne erhvervsfolk. Han har 

simpelthen ikke ballasten til at drive det der. Jeg har selv været administrerende direktør i nogle 

store virksomheder f.eks. i ABB og det er hele den erhvervsmæssige baggrund der gør at jeg kan gå 

ind og rådgive og hjælpe folk. Det er fordi vi snakker strategi, budskaber, salg og marketing osv.  

Og med alt respekt det kan de der fodboldklubber ikke. Med undtagelse af AB. Ronny er en dygtig 

forretningsmand. Han er administrerende direktør og han er selv i teten i de her grupper. Han lader 

ikke en ung og fodboldinteresseret medhjælper om at sælge sponsorater. Han er selv i teten.  

Jeg vil også sige at selv de store klubber som Brøndby og FCK. De er på et meget lavt niveau hvad 

angår netværk. Det er godt de har et godt produkt for ellers havde de ikke overlevet i en 

forretningsverden.  

 

H: Men Brøndby og FCK skal måske heller ikke bruge jeres koncept fordi det kan skade deres 

forretning. Hvis f.eks. de har Carlsberg som sponsor der ligger et anseeligt millionbeløb kan ende 

med at blive smidt ud, så er det bedre at klubberne laver et andet koncept hvor de prøver at få deres 

sponsorer til at handle internt.  
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BNI: De kan slet ikke smide dem ud, så de skal slet ikke ind i den boldgade, men de forsøger nu 

alligevel og det er ikke alle folk der kan gennemskue at man bliver nød til at se på hvad ejeren af 

netværkets primære formål er. Vores primære business er at drive BNI i Danmark og vi har ikke 

andet. Vi får en masse tilbud om at lave bannerreklamer og medlemstilbud med rabatter og 

skirejser. Vi siger hver gang nej fordi vi skal være uvildige. Vi må ikke tage parti for den ene eller 

den anden. Derfor er der ingen reklamer på vores hjemmeside. Der er mange der godt vil og have 

fat i det store netværk vi har men vi siger at det kan vi ikke. Det er ikke vores formål vores formål 

er at drive de her grupper og så sørge for at vores medlemmer får de bedste betingelser for at lave 

mund til mund markedsføring af deres egne virksomheder. Der må vi ikke gå ind og træde nogle 

over tæerne ved at vælge et rejsebureau frem for et andet. Det kan vi ikke.  

Ligesom alle vores medlemmer er a-medlemmer. I de store klubber er de store sponsorer, der 

betaler 250.000 placeret i VIP loungen med gulvtæpper og gratis mad. De tænker så hvorfor skal vi 

lige pludselig sidde i lokale med nogle der kun bidrager med 25.000 kr. Det bliver de sure over 

fordi det at de er gået ind i det sponsorat er også noget med prestige og andre ting. Hvis de lige 

pludselig bliver pålagt at arbejde sammen med nogle der kun betaler 25.000 kr. hvorfor skal jeg så 

betale 250.000 kr. og ikke kun 25.000 kr. når jeg ikke får mere ud af det end ham der betaler 

mindre. Sådan nogle ting ryger de ud i og det er noget forfærdeligt noget.  

 

H: ja de skal jo se det som gavnligt for dem begge to, hvis de kan lave noget salg udover.  

 

BNI: Ja men sådan ser de ikke på det. De ser på det som om jeg har købt mig plads i VIP loungen 

som guld-member. Så vil de bevare status som guld-partner. De vil ikke lige pludselig finde sig i at 

være pålagt at hjælpe små virksomheder. Det er lidt ud fra det her prestige. Det har vi ikke i BNI for 

der er alle a-medlemmer, og de her problemstillinger løber klubber ud i. Det har vi set gang på 

gang.  

 

H: Du snakker om udannelse af medlemmerne af grupperne hvordan fungere det? 

 

BNI: hver måned kører vi nogle kurser, og alle kan komme så tit de vil, både nye og gamle 

medlemmer. Derudover laver vi nogle lederkurser for dem der leder grupperne. Vi skifter leder 2 

gange om året bl.a. her den 1/10. og der laver vi ny ledertræning, og der kommer i gennemsnit 160 

mennesker igennem. Vi kører det igennem meget koncentreret fra 7 til 11.30. så har vi som BNI 

konsulenter vi er 6 i Danmark ugentlig kontakt til grupperne og ledelserne og støtter og hjælper 

lederne. På hver eneste møde har vi et uddannelsespunkt hvor man lærer medlemmerne at tænke og 

arbejde på den her måde. Vi kommer så rundt hver 3. 4. møde og støtter og hjælper og så er der de 

har besøgsdage hvor vi også altid er med.  

 

H: Det lyder som et godt koncept 

 

BNI: ja det er det også. Jeg kan sige uden at blinke med øjnene at vi er de første, de største og de 

mest succesrige på verdensplan. Vi er ude i 47 lande og vi har eksisteret her i Danmark i snart 6 år., 

og har 54 grupper og 1200 medlemmer. Det er sådan at ca. 1/3 af medlemmerne driver deres 

forretning gennem BNI og får alle deres kunder derigennem. 1/3 har det som supplement til andet 

markedsføring og 1/3 får ikke noget ud af det. Dem der ikke får noget ud af, det kan være fordi de 

har et svagt forretningskoncept eller fordi vedkommende har en svag personlighed. F.eks. har svært 

ved at overholde sine aftaler. Hvis man ikke er god til at forklare eller god til at skabe image 
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omkring sin virksomhed så får man ikke noget ud af det. Det er et meget godt spejlbillede af dansk 

erhvervsliv generelt.  
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Bilag 10 Spørgeskema 

Jeg er ved at færdiggøre min kandidatafhandling på CBS, der handler om sponsorering i 

breddeidræt. Det vil derfor være til stor hjælp, hvis du gider udfylde dette spørgeskema. Svarene vil 

være anonyme og bliver behandlet fortroligt. 

Tak for ulejligheden. 

Mvh. 

Henrik Lyngsø Olsen______________________________________________________________ 

 

Køn: Mand:______ Kvinde:______ 

 

Sidst færdiggjort uddannelse? (sæt kun ét kryds) 

_____ Folkeskole  

_____ Gymnasium/HF/HH/HTX og lign  

_____ Erhvervsuddannelse (f.eks. pædagog, bygge og anlæg, handel og kontor) 

_____ Kort videregående uddannelse (op til 3 år) 

_____ Bachelor 

_____ Længere videregående uddannelse (over 3 år) 

  
God måde at 
markedsføre   

Dårlig måde at 
markedsføre   

Hvad synes du generelt om 
sponsorater? 

1 2 3 4 5 6 7 Ved ikke 

                

 

Hvilke reklamer kan du huske at have set på Østerbro stadion? (skriv gerne flere og tydeligt) 

 

________________________  ________________________  

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 
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________________________  ________________________ 

Hvilke af disse reklamer kan du huske at have set på Østerbro Stadion? (sæt gerne flere krydser) 

 

Ebbe Elmer Biler _____  B.J. Service APS _____ 

Øbro Elektric _____  Sesam  _____ 

Super Best   _____  Mogens Elmer Biler _____ 

Rydberg  _____  Sportsmaster  _____ 

Nybroe  _____  GF forsikring _____ 

McDonald  _____  Kokkens Gourmet _____ 

Københavns andelskasse _____  PINAR Lygtesko _____  

Øbro Træ  _____  Coca Cola  _____ 

Tarp boghandel _____  Advokat Torben Henriksen_____ 

Codan  _____  Holger Danske Bustrafik _____  

Bjerkildevand.dk _____  Paradis   _____ 

Brammer-advokater.dk _____  Mandskabsudlejning M2R _____ 

www.PJ-outlet.dk _____  Adidas  _____ 

Fragt Taxi  _____  Puma  _____ 

Sport Direct  _____    

 

  Meget uenig   Meget enig   

Mener du, at et sponsorat 
giver en virksomhed et bedre 
image? 

1 2 3 4 5 6 7 Ved ikke 

                

 

 

  Meget uenig   Meget enig   

Er du mere positiv overfor en 
virksomhed der sponsorerer 
sport, frem for en virksomhed 
der ikke sponsorerer sport? 

1 2 3 4 5 6 7 Ved ikke 

                

 

 

  Meget uenig   Meget enig   

Vil du hellere købe produkter 
fra en virksomhed der 
sponsorerer end fra en 
virksomhed der ikke 
sponsorerer? 

1 2 3 4 5 6 7 Ved ikke 
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Øbro Electric er en af B93s sponsorer. 

Hvor godt synes du følgende udsagn passer på Øbro Electric og dig, når du ved at de sponsorerer 

B93? 

  Meget uenig   Meget enig   

Øbro Electric har et godt 
omdømme 

1 2 3 4 5 6 7 Ved ikke 

                

Øbro Electric er en troværdig 
virksomhed                 

Øbro Electric har et godt 
image                 

 

 

Hvor godt synes du følgende udsagn passer på Øbro Electric og dig, når du ved at de sponsorerer 

B93? 

  Meget uenig   Meget enig   

Jeg vil vælge Øbro Electric 
næste gang jeg har brug for 
en elektriker 

1 2 3 4 5 6 7 Ved ikke 

                

Jeg vil anbefale Øbro Electric 
til andre                 

Øbro Electric vil indgå i mine 
overvejelser, når jeg skal 
vælge elektriker næste gang                 

 

Hvad er Jeres husstands bruttoindkomst? (dvs. før skat) 

 

Mindre end 100.000 kr. _____ 

100.000 – 200.000 kr.  _____ 

200.000 – 400.000 kr. _____ 

400.000 – 600.000 kr.  _____ 

Mere end 600.000 kr. _____ 

Ønsker ikke at oplyse _____ 

 

Hvilke årstal er du født i?  _____ Hvilke postnummer bor du i?   _____ 

 

 

Skriv din e-mail nedenfor, hvis du vil være med i lodtrækningen om 2 billetter til næste 

hjemmekamp. 

 

E-mail:_______________________________ 

 

Mange tak for ulejligheden 
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Bilag 11 Aktører 

Rettighedsindehaverne 

I denne gruppe findes alle der har rettighederne til et navn, en institution, eller andre ting, som de er 

villige til at lade deres navn kæde sammen med en sponsor. De forventer selvfølgelig en form for 

modydelse – primært penge. Det er vigtigt at rettighedsindehaveren er kritisk overfor hvilke 

sponsorer man vil knyttes sammen med. Alt for ofte tager rettighedsindehaveren bare i mod det 

tilbud der giver flest penge i kassen, uden at overveje om det er noget rettighedsindehaveren vil 

knyttes sammen med. 

 

Primære aktører 

Erhvervslivet 

Det er virksomheder der i de fleste tilfælde er dem der sponsorerer. Der er dog set eksempler på at 

interesseorganisationer og fagforbund også begynder at se sponsorering som en 

marketingsmulighed. En virksomhed skal se et sponsorat som en mulighed for at opnå sine 

forretningsmæssige mål mere økonomisk rentabelt end ved andre former for markedsføring. Hvis 

den kan det, skal den indgå et sponsorat, hvis ikke skal virksomheden bruge pengene i andre 

marketingskanaler. Dvs. at det er ikke i sig selv et mål for en virksomhed at blive sponsor, men 

derimod et middel til at opnå resultater. Af den grund bør et sponsorat derfor ikke have særstatus i 

forhold til andre muligheder virksomheden har. Det væres sig reklamekampagner, public relation, 

internetkommunikation osv. Et sponsorat kan med fordel bruges som en integreret del af den øvrige 

markedsføringsplan.  

 

Publikum/medlemmer 

Publikum og medlemmerne er en vigtig gruppe. Det er dem der skal modtage budskabet for 

virksomhedernes side. Fra virksomhedens side bør man nøje overveje, hvordan sponsoreringen 

indvirker på publikum og medlemmerne og om der er nogle aktiviteter der kan skabe en endnu 

større oplevelse for gruppen således at sponsoreren opnår de ønskede mål.  

Ligeledes er det denne gruppe som klubben skal stå til regnskab overfor, hvis de mener at 

sponsoratet ikke lever op til de værdier og (u)skrevne regler som klubben har. 

I breddeidrætten kan publikum være af en så lille størrelse, at virksomheder ikke tegner et sponsorat 

kun pga. eksponeringen overfor denne lille målgruppe. Nogle virksomheder, heriblandt OK Benzin, 

har dog tegnet sponsorater med mange foreninger og klubber på landsplan så OK på den måde 

rammer en større målgruppe. 

 

Sekundære aktører 

Pressen 

Pressen er meget vigtig i sportens verden. Det er herigennem at en stor del af eksponeringen 

foregår. Et avisklip eller en TV-reportage, hvor der vises sponsornavne kommer ud til mange 

mennesker, der lige præcis er interesseret i sporten. Med enkelte undtagelser skal man som 

virksomhed være klar over at pressen vælger klubbernes side ved en evt. konfliktsituation (En 

undtagelse er Tour De France, hvor pressen blev meget kritisk efter alle dopingskandalerne 

startede).  

I breddeidræt er pressen mindre til stede end i eliteidræt. Dog skriver lokale aviser ofte om kampe, 

og i ny og næ medtager den lokale presse også billeder, men eksponeringen af sponsorer gennem 

pressen er tæt ved nul. 

 

Formidlere og rådgivere 
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I Danmark er der ikke tradition for at ansætte en professionel medarbejder med det formål at 

opspore, udvikle og pleje sponsorerne. Det er et problem, da virksomheder generelt er vant til 

professionelle rådgivere, når der investeres i markedsføring. Danske klubber er begyndt at søge 

hjælp udefra af eksperter der hjælper klubberne med at formidle sponsorater (her tænkes på f.eks. 

Team Danmark, Promovator og andre konsulentvirksomheder). De sidste år er der sket en større 

grad af specialisering indenfor sponsering, og det er derfor tankevækkende at virksomheder stadig 

påtager sig en stor del af arbejdet med sponsorering. Dette kræver ikke kun viden og erfaring. Det 

kræver i ligeså høj grad en masse tid. 

 

Offentlige myndigheder og politikere 

Den offentlige sektor er samlet set den største bidragsyder til sport i Danmark (Grønholdt et al., 

2006), men det er dog ofte den private sektor der løber med eksponeringen i form af sponsorater. 

Den offentlige sektor har stor interesse i at få flere sponsorer til klubber rundt omkring i landet, 

således at deres kasse ikke er den eneste hvorfra pengene kommer. Støtten i Danmark fra offentlige 

myndigheder er af mere indirekte karakter. F.eks. er det rent skattemæssig sådan, at man kan trække 

sponsorater fra på lige fod med andre markedsføringsaktiviteter, mens egentlig støtte ikke kan 

trækkes fra. Ligeledes stiller de offentlige myndigheder arealer og haller til rådighed for klubber. 
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Bilag 12 Kønsfordeling 

 
Chi-Square Test 
 
Frequencies 

Køn 

 Observed N Expected N Residual 

Mand 100 58,1 41,9 

Kvinde 17 58,9 -41,9 

Total 117   

 

Test Statistics 

 Køn 

Chi-square 60,083
a
 

df 1 

Asymp. Sig. ,000 

a. 0 cells (,0%) have 

expected frequencies less 

than 5. The minimum 

expected cell frequency is 

58,1. 
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Bilag 13 Aldersfordeling 

 

Chi-Square Test 
 
Frequencies 

alderintervalskala 

 Observed N Expected N Residual 

1 13 13,1 -,1 

2 39 21,6 17,4 

3 17 25,1 -8,1 

4 26 22,0 4,0 

5 22 35,3 -13,3 

Total 117   

 

Test Statistics 

 
alderintervalska

la 

Chi-square 22,276
a
 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

a. 0 cells (,0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell 

frequency is 13,1. 
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Bilag 14 Sponsorering 

 
Frequencies 

 

Statistics 

Hvad synes du generelt om 

sponsorater? 

N Valid 117 

Missing 0 

Median 2,00 

Mode 2 

 

Hvad synes du generelt om sponsorater? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid God måde at markedsføre 38 32,5 32,5 32,5 

2 41 35,0 35,0 67,5 

3 22 18,8 18,8 86,3 

4 6 5,1 5,1 91,5 

5 8 6,8 6,8 98,3 

6 1 ,9 ,9 99,1 

Dårlig måde at markedsføre 1 ,9 ,9 100,0 

Total 117 100,0 100,0  
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Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 142 af 163 

 

Bilag 15 Købsintention 1 

 
Frequencies 
 

Statistics 

Vil du hellere købe produkter 

fra en virksomhed der 

sponsorere end fra en 

virksomhed der ikke 

sponsorere? 

N Valid 112 

Missing 5 

Median 4,00 

Mode 4 

 

 

Vil du hellere købe produkter fra en virksomhed der sponsorere end fra en 

virksomhed der ikke sponsorere? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meget uenig 16 13,7 14,3 14,3 

2 5 4,3 4,5 18,8 

3 16 13,7 14,3 33,0 

4 28 23,9 25,0 58,0 

5 20 17,1 17,9 75,9 

6 13 11,1 11,6 87,5 

Meget enig 14 12,0 12,5 100,0 

Total 112 95,7 100,0  

Missing Ved ikke 5 4,3   

Total 117 100,0   
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Bilag 16 Købsintention sammensat 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 111 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 111 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,953 ,953 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,953 ,953 3 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4,483 4,324 4,676 ,351 1,081 ,032 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Jeg vil vælge Øbro Electric 

næste gang jeg har brug for 

en elektriker 

9,13 22,566 ,918 ,844 ,917 

Jeg vil anbefale Øbro 

Electric til andre 

9,00 22,818 ,892 ,798 ,938 

Øbro Electric vil indgå i 

mine overvejelser, når jeg 

skal vælge elektriker næste 

gang 

8,77 24,685 ,895 ,807 ,937 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13,45 51,341 7,165 3 
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Bilag 17 Købsintention 2 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

køb i interval sammensat * 

aldersindeling i tre 

intervaller 

111 100,0% 0 ,0% 111 100,0% 

køb i interval sammensat * aldersindeling i tre intervaller Crosstabulation 

 
aldersindeling i tre intervaller 

Total 1 2 3 

køb i interval sammensat 1 Count 24 24 12 60 

% within køb i interval 

sammensat 

40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

% within aldersindeling i tre 

intervaller 

64,9% 52,2% 42,9% 54,1% 

% of Total 21,6% 21,6% 10,8% 54,1% 

2 Count 8 9 9 26 

% within køb i interval 

sammensat 

30,8% 34,6% 34,6% 100,0% 

% within aldersindeling i tre 

intervaller 

21,6% 19,6% 32,1% 23,4% 

% of Total 7,2% 8,1% 8,1% 23,4% 

3 Count 5 13 7 25 

% within køb i interval 

sammensat 

20,0% 52,0% 28,0% 100,0% 

% within aldersindeling i tre 

intervaller 

13,5% 28,3% 25,0% 22,5% 

% of Total 4,5% 11,7% 6,3% 22,5% 

Total Count 37 46 28 111 

% within køb i interval 

sammensat 

33,3% 41,4% 25,2% 100,0% 

% within aldersindeling i tre 

intervaller 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 33,3% 41,4% 25,2% 100,0% 

 



Henrik Lyngsø Graham Olsen  Cand.Merc EMF 2011 

Side 147 af 163 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,814
a
 4 ,307 

Likelihood Ratio 4,911 4 ,297 

Linear-by-Linear 

Association 

2,883 1 ,090 

N of Valid Cases 111   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,31. 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,208 ,307 

Cramer's V ,147 ,307 

N of Valid Cases 111  
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Bilag 18 Købsintention 3 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

køb i interval sammensat * 

Uddannelse 

111 100,0% 0 ,0% 111 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,960
a
 10 ,444 

Likelihood Ratio 11,973 10 ,287 

Linear-by-Linear 

Association 

,090 1 ,765 

N of Valid Cases 111   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,03. 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,300 ,444 

Cramer's V ,212 ,444 

N of Valid Cases 111  
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køb i interval sammensat * Uddannelse Crosstabulation 

 

Uddannelse 

Total Folkeskole 

Gumnasium/HF

/HH/HTX 

Erhvervsuddann

else 

Kort 

videregående 

uddannelse Bachelor 

Længere 

videregående 

uddannelse 

køb i interval sammensat 1 Count 7 16 7 8 6 16 60 

% within køb i interval 

sammensat 

11,7% 26,7% 11,7% 13,3% 10,0% 26,7% 100,0% 

% within Uddannelse 50,0% 57,1% 77,8% 47,1% 46,2% 53,3% 54,1% 

% of Total 6,3% 14,4% 6,3% 7,2% 5,4% 14,4% 54,1% 

2 Count 3 6 0 3 3 11 26 

% within køb i interval 

sammensat 

11,5% 23,1% ,0% 11,5% 11,5% 42,3% 100,0% 

% within Uddannelse 21,4% 21,4% ,0% 17,6% 23,1% 36,7% 23,4% 

% of Total 2,7% 5,4% ,0% 2,7% 2,7% 9,9% 23,4% 

3 Count 4 6 2 6 4 3 25 

% within køb i interval 

sammensat 

16,0% 24,0% 8,0% 24,0% 16,0% 12,0% 100,0% 

% within Uddannelse 28,6% 21,4% 22,2% 35,3% 30,8% 10,0% 22,5% 

% of Total 3,6% 5,4% 1,8% 5,4% 3,6% 2,7% 22,5% 

Total Count 14 28 9 17 13 30 111 

% within køb i interval 

sammensat 

12,6% 25,2% 8,1% 15,3% 11,7% 27,0% 100,0% 

% within Uddannelse 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,6% 25,2% 8,1% 15,3% 11,7% 27,0% 100,0% 
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Bilag 19 Image 1 

Frequencies 

Statistics 

positiv overfor sponsor 

N Valid 113 

Missing 4 

Median 3,00 

Mode 3 

 

 

positiv overfor sponsor 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 20,5 21,2 21,2 

2 24 20,5 21,2 42,5 

3 26 22,2 23,0 65,5 

4 19 16,2 16,8 82,3 

5 8 6,8 7,1 89,4 

6 3 2,6 2,7 92,0 

7 9 7,7 8,0 100,0 

Total 113 96,6 100,0  

Missing 8 4 3,4   

Total 117 100,0   
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Bilag 20 Image sammensat 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 110 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 110 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,989 ,989 3 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Øbro Electric har et godt 

omdømme 

6,05 2,276 110 

Øbro Electric er en 

troværdig virksomhed 

6,04 2,270 110 

Øbro Electric har et godt 

image 

6,04 2,225 110 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Øbro Electric har et godt 

omdømme 

6,05 2,276 110 

Øbro Electric er en 

troværdig virksomhed 

6,04 2,270 110 

Øbro Electric har et godt 

image 

6,04 2,225 110 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Øbro Electric har et godt 

omdømme 

12,07 19,848 ,978 ,956 ,982 

Øbro Electric er en 

troværdig virksomhed 

12,08 19,947 ,974 ,949 ,984 

Øbro Electric har et godt 

image 

12,08 20,351 ,974 ,949 ,984 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

18,12 44,857 6,698 3 
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Bilag 21 Image 2 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

image i interval * alder i 

interval 

110 100,0% 0 ,0% 110 100,0% 

 

 

image i interval * alder i interval Crosstabulation 

 
alder i interval 

Total 1 2 3 

image i interval 1 Count 11 14 6 31 

Expected Count 10,1 12,1 8,7 31,0 

% within image i interval 35,5% 45,2% 19,4% 100,0% 

% within alder i interval 30,6% 32,6% 19,4% 28,2% 

% of Total 10,0% 12,7% 5,5% 28,2% 

2 Count 6 9 7 22 

Expected Count 7,2 8,6 6,2 22,0 

% within image i interval 27,3% 40,9% 31,8% 100,0% 

% within alder i interval 16,7% 20,9% 22,6% 20,0% 

% of Total 5,5% 8,2% 6,4% 20,0% 

3 Count 19 20 18 57 

Expected Count 18,7 22,3 16,1 57,0 

% within image i interval 33,3% 35,1% 31,6% 100,0% 

% within alder i interval 52,8% 46,5% 58,1% 51,8% 

% of Total 17,3% 18,2% 16,4% 51,8% 

Total Count 36 43 31 110 

Expected Count 36,0 43,0 31,0 110,0 

% within image i interval 32,7% 39,1% 28,2% 100,0% 

% within alder i interval 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 32,7% 39,1% 28,2% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,017
a
 4 ,733 

Likelihood Ratio 2,115 4 ,715 

Linear-by-Linear 

Association 

,535 1 ,464 

N of Valid Cases 110   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,20. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,135 ,733 

Cramer's V ,096 ,733 

N of Valid Cases 110  
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Bilag 22 Image 3 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

image i interval * 

Uddannelse 

110 100,0% 0 ,0% 110 100,0% 
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Image i interval * uddannelse Crosstabulation 

Uddannelse 

Total Folkeskole 

Gumnasium/HF/

HH/HTX 

Erhvervsuddann

else 

Kort 

videregående 

uddannelse Bachelor 

Længere 

videregående 

uddannelse 

image i interval 1 Count 3 13 3 3 1 8 31 

Expected Count 3,9 8,2 2,5 5,1 3,7 7,6 31,0 

% within image i interval 9,7% 41,9% 9,7% 9,7% 3,2% 25,8% 100,0% 

% within Uddannelse 21,4% 44,8% 33,3% 16,7% 7,7% 29,6% 28,2% 

% of Total 2,7% 11,8% 2,7% 2,7% ,9% 7,3% 28,2% 

2 Count 4 4 2 4 3 5 22 

Expected Count 2,8 5,8 1,8 3,6 2,6 5,4 22,0 

% within image i interval 18,2% 18,2% 9,1% 18,2% 13,6% 22,7% 100,0% 

% within Uddannelse 28,6% 13,8% 22,2% 22,2% 23,1% 18,5% 20,0% 

% of Total 3,6% 3,6% 1,8% 3,6% 2,7% 4,5% 20,0% 

3 Count 7 12 4 11 9 14 57 

Expected Count 7,3 15,0 4,7 9,3 6,7 14,0 57,0 

% within image i interval 12,3% 21,1% 7,0% 19,3% 15,8% 24,6% 100,0% 

% within Uddannelse 50,0% 41,4% 44,4% 61,1% 69,2% 51,9% 51,8% 

% of Total 6,4% 10,9% 3,6% 10,0% 8,2% 12,7% 51,8% 

Total Count 14 29 9 18 13 27 110 

Expected Count 14,0 29,0 9,0 18,0 13,0 27,0 110,0 

% within image i interval 12,7% 26,4% 8,2% 16,4% 11,8% 24,5% 100,0% 

% within Uddannelse 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,7% 26,4% 8,2% 16,4% 11,8% 24,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,971
a
 10 ,535 

Likelihood Ratio 9,453 10 ,490 

Linear-by-Linear 

Association 

1,340 1 ,247 

N of Valid Cases 110   

a. 8 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,80. 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,286 ,535 

Cramer's V ,202 ,535 

N of Valid Cases 110  
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 Bilag 23 Genkaldelse 

  

Sponsor Recall Antal 
Recall (f 
observed f expected 

obs - 
exp squared / f expec 117 respondenter   

Ebbe elmer 26 1 26 12,79 13,21 174,62 13,66   Antal svar   

Øbro electric 5 2 5 12,79 -7,79 60,62 4,74       

Super bedst ik til stede               Recall 179   

Rydberg 8 3 8 12,79 -4,79 22,90 1,79       

Nybroe                     

Mcdonald ik til stede                 Critical value   

Kbh Andelskasse 43 4 43 12,79 30,21 912,90 71,40 df 14-1 22,36 

Øbro træ 19 5 19 12,79 6,21 38,62 3,02       

Tarp boghandel 23 6 23 12,79 10,21 104,33 8,16       

Bjergkildevand.dk                     

Brammer advokater 7 7 7 12,79 -5,79 33,47 2,62       

Peter Justesen                     

Fragt Taxi 6 8 6 12,79 -6,79 46,05 3,60       

Sport Direct 5 9 5 12,79 -7,79 60,62 4,74       

B.J. Service 2 10 2 12,79 -10,79 116,33 9,10       

Sesam                     

Mogens Elmer biler                     

Sportsmaster ik til stede                     

GF forsikring 8 11 8 12,79 -4,79 22,90 1,79       

Kokkens Gourmet 2 12 2 12,79 -10,79 116,33 9,10       

Pinar Frugt 9 13 9 12,79 -3,79 14,33 1,12       

Coca Cola ik til stede                     

Advokat Torben Henriksen                     

Holger Danske Bustrafik                     

Paradis ik til stede                     
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Mandskabsudlejning M2R                     

Puma 16 14 16 12,79 3,21 10,33 0,81       

Carlsberg på glas men ik sponsor                     

Mcgrath kun sponsor til den kamp men igen steder                     

Nykredit ik til stede                     

Kbh Kommune ik til stede                     

Amager banken ik til stede                     

Stafetten ik til stede                     

Park Café ik til stede                     

Chi-i-anden     179 179,00 0,00 1734,36 135,65       
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Bilag 24 Genkendelse 

Sponsor Recognition Antal Recog (f observed f expected 
obs - 
exp squared / f expec 117 respondenter   

Ebbe elmer 55 1 55 18,565 36,435 1327,493 71,504   Antal svar   

Øbro electric 24 2 24 18,565 5,435 29,537 1,591 Genkendelse 415 3,55 

Super bedst ik til stede                     

Rydberg 10 3 10 18,565 -8,565 73,363 3,952       

Nybroe 10 4 10 18,565 -8,565 73,363 3,952       

Mcdonald ik til stede                 Critical value   

Kbh Andelskasse 49 5 49 18,565 30,435 926,276 49,893 df 23-1 33,9 

Øbro træ 57 6 57 18,565 38,435 1477,233 79,570       

Tarp boghandel 37 7 37 18,565 18,435 339,841 18,305       

Bjergkildevand.dk 14 8 14 18,565 -4,565 20,841 1,123       

Brammer advokater 9 9 9 18,565 -9,565 91,493 4,928       

Peter Justesen 2 10 2 18,565 -16,565 274,406 14,781       

Fragt Taxi 14 11 14 18,565 -4,565 20,841 1,123       

Sport Direct 29 12 29 18,565 10,435 108,885 5,865       

B.J. Service 9 13 9 18,565 -9,565 91,493 4,928       

Sesam 6 14 6 18,565 -12,565 157,885 8,504       

Mogens Elmer biler 19 15 19 18,565 0,435 0,189 0,010       

Sportsmaster ik til stede                     

GF forsikring 18 16 18 18,565 -0,565 0,319 0,017       

Kokkens Gourmet 3 17 3 18,565 -15,565 242,276 13,050       

Pinar Frugt 15 18 15 18,565 -3,565 12,711 0,685       

Coca Cola ik til stede                     

Advokat Torben Henriksen 5 19 5 18,565 -13,565 184,015 9,912       

Holger Danske Bustrafik 3 20 3 18,565 -15,565 242,276 13,050       

Paradis ik til stede 1 21 1 18,565 -17,565 308,537 16,619       

Mandskabsudlejning M2R 4 22 4 18,565 -14,565 212,146 11,427       

Puma 22 23 22 18,565 3,435 11,798 0,635       
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Carlsberg på glas men ik sponsor                     

Mcgrath ikke sponsor                     

Nykredit ik til stede                     

Kbh Kommune ik til stede                     

Amager banken ik til stede                     

Stafetten ik til stede                     

Park Café ik til stede                     

                      

Chi-i-anden     415 427,000 -12,000 6227,217 335,424       

 


