
Tip en 73’er og vind fede præmier:  
Jo flere besvarelser – jo flere præmier 

Vi trækker i første omgang lod om følgende 3 præmier blandt de afleverede kuponer 

 1 stk. HK 73 Rask Mølle klubdragt (kan bestilles efter sommerferien) 
 1 stk. gavekurv fra Dagli Brugsen Rask Mølle værdi 250 kr.  
 1 burgersæt fra Elins cafe med burger, fritter og sodavand 

Vi har masser af ideer til præmier, så når vi når over 30 besvarelser, så sætter vi en ny ind.  

For hver 10 nye besvarelser, sætter vi en ny præmie ind.  

På hjemmesiden www.hk-73.dk trækker vi løbende lod blandt alle besvarelser – hver person kan kun vinde 
en gang. Vi deler opslaget på vores Facebook side.  

HK 73 Rask Mølle sponsorer sæsonen 2021-22 

 

 
 

 
 

 

 

Kontakt Ann på 2941 6393 
For at høre mere om  

HK 73 Rask Mølles 
sponsorprogram 

 

Tanken med denne ”Tip en 73’er” 
For at have tid og mulighed for at skabe de bedste oplevelser både på og udenfor banen for vores 
håndboldklub og ikke mindst vores spillere i alle aldre har vi brug for flere bidrager til de forskellige 
opgaver i og omkring klubben. Vi har en stærk bestyrelse, men vi kan ikke nå alt…  
  
Derfor laver vi dette tiltag – Det eneste du forpligter dig til, er at vi må kontakte dig – er det en opgave, så 
kontakter vi dig minimum 4 uger før afviklingen af den pågældende opgave, så håber vi at du stadig er klar.  



Tip en 73’er og vind fede præmier:  
Opgave:  Kontakt mig 

(sæt kryds) 
Jeg har en eller flere ideer til sponsorer, som I kan kontakte.  
Klubbens sponsorprogram har blandt andet pakker til en værdi mellem 5.000 og 20.000 kr.  
Men vi tager gerne en snak med det enkelte firma og laver en aftale, der passer begge 
parter, men først tager vi en snak med dig. 

 

Jeg vil gerne være ungtræner for et børnehold (jeg er under 15 år)  

Jeg vil gerne være hjælpetræner for et børne eller ungdomshold (jeg er + 15)  

Jeg vil gerne være voksentræner for et børne eller ungdomshold   

Jeg vil gerne være cheftræner for et børne eller ungdomshold  

Jeg vil gerne hjælpe med de praktiske opgaver omkring et børne eller ungdomshold (lave 
kørselsplaner, kage / frugt plan, være med til at lave aktiviteter enten på eget hold eller 
sammen med de øvrige børne eller ungdomshold)  

 

Jeg vil gerne hjælpe med at søge fonde, så klubben kan sætte gang i nye aktiviteter for 
børn, unge og voksne håndboldspillere  

Jeg vil gerne være med til at lave et afslutningsarrangement for seniorholdene  

Jeg vil gerne være med til at arrangerer et opstartsarrangement for klubbens medlemmer 
inden efterårsferien.  

Jeg vil gerne være med til at arrangerer og afvikle BRAG I HALLEN med lys, musik til et eller 
flere hjemmestævner.  

Jeg vil gerne hjælpe med at fotografere klubbens hold til brug på Facebook og 
hjemmeside. 

 
 

Jeg vil gerne hjælpe med at sidde ved dommerbord ved nogle senior kampe  
(Du kontaktes i oktober og januar, hvor der lægges planer for de kommende måneder)  

Jeg vil gerne være med til at få klubbens bankospil op og køre igen – ikke med spil hver 
søndag, men i stedet med Eventbanko ca. hver anden måned. Bestyrelsen hjælper dig / jer 
i gang med undersøgelserne for om dette kan være en mulig løsning, så vi igen kan få 
banko om søndagen.  

 

Jeg vil gerne være med til at lave et arrangement for klubbens trænere på tværs af 
holdene. 

 
 

Vi arbejder på at lave et håndboldkaravane 
besøg på 2 af de følgende datoer – der mangler 
lige de sidste aftaler, så vi kan sige hvilke dage 
det bliver. Håndboldkaravane er et tiltag hvor 
skoleelever kan komme i den lokale 
håndboldklub og prøve håndbold. Vi håber at 
kunne lave besøg fra skolerne i Rask Mølle, Aale 
og Uldum i den kommende sæson i klasserne 
fra 0. til 5. 

Fredag d. 26. august fra 7.30 til 14.00  

Fredag d. 2. september fra 7.30 til 14.00  

Fredag d. 9. september fra 7.30 til 14.00  

Vi er i gang med at planlægge en tur til håndboldherrelandsholdets kampe ved VM – 
Danmark spiller i Malmø.  
Kunne det være noget for dig? Dato / tidspunkt osv. kommer senere. 

 

 



Rask Mølle Cup 2022 
Weekenden d. 16. til 
18. september 

Opgave: Kontakt mig 
(sæt kryds) 

Klargøring af lokaler og området på skolen 
Fredag eftermiddag fra 14.00 til ca. 16.00  

Brandvagt  
Fredag nat fra 23.00 til lørdag kl. 06.00  

Brandvagt  
Lørdag nat fra 23.00 til søndag kl. 06.00  

Vagt på skolen  
Lørdag aften fra 18.00 til ca. 23.30  

Hjælp til baren  
Lørdag fra 18.00 til ca. kl. 02.00  

Dommerbordshjælper  
Lørdag mellem 9 og 18  
(dagen deles som regel i to, så man hjælper 4-5 timer) 

 

Dommerbordshjælper 
Søndag mellem 9 og 15 
(dagen deles som regel i to, så man hjælper 3-4 timer) 

 

Oprydning på skolen  
Søndag fra 7.00 til ca. 12.00  

Oprydning udenfor skolen  
Søndag fra 9.00 til ca. 12.00  

 

I kan kontakte mig 
Navn:  

Tlf. nr.:  

Min tilknytning til HK 73 er:  
(skriv gerne om det er dig selv 
eller dine børn der spillere – 
meget gerne hvilket hold – er du i 
tvivl, så skriv barnets fødselsår) 

 

Kommentarer til ”Tip en 73’er)  

 

Du skal blot udfylde sedlen (husk både for og bagside) og aflevere den i 
cafeteriaet eller i postkassen på Bellisvej 6 (Hos Jeanette)  

Kan også sendes til dennishansen@hk-73.dk  
(Tag evt. et billede af den udfyldte seddel og send i mailen) 


