
OPSVINGET KOMMER  
BLIV SPONSOR 

FAKTA OM MEJDAL OG HALGÅRD

Mejdal og Halgård er en bydel mellem  
Vandkraftsøen og Herningvej, tæt ved Holstebro 
By. Oplandsbyen har et stærkt lokalsamfund 
med et rigt foreningsliv.  

Mejdal vokser i disse år mod Halgård og 
Herningvej syd for jernbanen, og mod nordøst 
ved Tingagervej. Det betyder, at 
fodboldafdelingen vokser i kommende år.

• Antal indbyggere i Mejdal-Halgård skoledistrikt: 
2009: 2.631 og i 2015: 3.334
• Vækst i antal indbyggere i perioden: 27%  
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FAKTA OM MEJDAL-HALGÅRD FODBOLD

Fodboldafdelingen i Mejdal-Halgård har pr. 2015 
registreret 300 medlemmer i alderen 2-60 år, 
som er fordelt på ca. 20 hold. 

Klubbens 1. hold herresenior spiller i et 
samarbejde kaldet HB/Mejdal i serie 2. 
Derudover er der et hold i hhv. serie 4 og 5. 

• Antal medlemmer 2003: 297
•Antal hold 2015: 20 heraf 15 
ungdomshold og 5-6 senior hold

Dagligt benyttes trænings- og kampanlægget af 
ca. 100 aktive fodboldspillere. Anlægget bruges 
og passeres også af mange andre. 

Til Fodboldens Dag i 2013 og 2014 var der  
besøg af hhv. 1.000 og 1.300 deltagere.

OPSVINGET KOMMER  
BLIV SPONSOR 
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VI SØGER BLANDT ANDET  PARTNERE TIL

� Hovedsponsor til hele Mejdal-Halgård Fodbold afdelingen 
� Kamp sæt sponsorer til en eller flere af ungdoms- eller 
senior holdene 
� Bande sponsorer til stadions opvisningsbane
� Materiale sponsorer til redskaber og træneruddannelse 

VI UDVIDER ”BUTIKKEN” HER ER 
PLADSTIL DIN BANDE!

KONTAKT 
• Jesper Ejstrup, mobil 2552 1661 
jesperejs@gmail.com 
• Peter Henriksen, mobil 2259 3374 
peter.henriksen.fod@gmail.com   

OPSVINGET KOMMER  
BLIV SPONSOR 
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SPONSORUDBYTTE I MEJDAL-HALGÅRD?

• HUSK at du kan fratrække et sponsorat 
100% i virksomhedens regnskab

• Eksponering for ca. 600 mennesker 
ugentligt!

• Medlemmer anbefales, at støtte vore 
sponsorer og gør det i vid udstrækning 

• Eksponering i et lokalsamfund der vokser -
seneste år vækstet næsten 30% i indbyggere

• Banner reklame på www.mejdal-fodbold.dk  
samt link til dit firmas hjemmeside

OPSVINGET KOMMER  
BLIV SPONSOR 
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