SPONSORDOKUMENT
NORGES AKE-, BOB- OG SKELETONFORBUND
(NABSF)

OM:
NABSF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer idretten og som er
medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite (NIF). NABSF er
medlem av NIF, FIL (Federal Internationale de Luge de Course) og IBSF (International
Bobsleigh & Skeleton Federation), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og
bestemmelser.
#NORWAYSLIDING er et samlebegrep for forbund, klubber og alle grener tilknyttet Norges
Ake-, Bob- og Skeletonforbund. Ved å samle oss under dette begrepet skal vi sammen forene
våre tre idrettsgrener og bruke alle krefter til å jobbe for alle grener.
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STØTTESLIDER
NABSF BRONSEPARTNER
NABSF - SØLVPARTNER

NABSF - GULLPARTNER

NABSF - HOVEDPARTNER
NABSF – GENERAL PARTNER GREN
(AKING, BOB ELLER SKELETON)

En oversikt over forbundets kategorier for samarbeidsavtaler.
For å gjøre det enkelt og tydelig har vi delt opp våre avtaler i seks,
ettersom hvor mye dere ønsker å bidra.
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STØTTESLIDER
Banner, skilt og annet reklamemateriell plassert i målhus, garderober og/eller på
start. Ingen garanti for TV-tid under TV-sendte arrangement. Størrelse og omfang
etter avtale. VIP tilgang på samtlige arrangement. Eksempel til målgruppe: tilskuere,
utøvere og støtteapparat.

NABSF – BRONSEPARTNER
Banner, skilt og annet reklamemateriell på og i arena. Størrelse og omfang etter
avtale. Ingen garanti for TV-tid under TV-sendte arrangement, bare med eksplisitt
avtale til et spesifikt arrangement (f.eks. FIL WORLD CUP LUGE). Eksempel på
målgruppe: Tilskuere, utøvere og støtteapparat. Nevnes i forbundets SoMe
plattformer og nettside som partner. VIP tilgang på samtlige arrangement.

NABSF – SØLVPARTNER
Banner, skilt og annet reklamemateriell på og i arena. Garantert noe TV-tid under TVsendte arrangement, med eksplisitt avtale. Nevnes i alle forbundets SoMe kanaler og
hjemmeside som partner. VIP tilgang på samtlige arrangement. Synlighet på
arrangement utenfor Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane om ønskelig. Logo
plassert på forbundets representasjonsklær, f.eks. til funksjonærer og frivillige under
arrangement.
NABSF – GULLPARTNER
Banner, skilt og annet reklamemateriell på og i Lillehammer Olympiske Bob- og
Akebane. Garantert TV-tid under TV-sendte arrangement. Nevnes i alle forbundets
SoMe kanaler og på hjemmeside som partner. VIP tilgang til samtlige arrangement.
Synlighet på arrangement utenfor Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane om
ønskelig. Logo plassert på forbundets representasjonsklær, f.eks. til funksjonærer og
frivillige under arrangement.
NABSF – HOVEDPARTNER
Eksplisitt avtale mellom parter.
NABSF – GENERAL PARTNER GREN – AKING, BOB OG SKELETON
Utøver/landslagssponsorat. Logo på landslagets/utøvers representasjonsklær, utstyr
og annet materiell. Eksplisitt avtale mellom parter.
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Konkurranser og arrangement
sesongen 2019/2020

IBSF YOG Kvalifisering i Bob og Skeleton
Dato: 21.-27. oktober

IBSF Europe Cup i Bob
Dato: 17.-24.november

Internasjonal Parabob Skole
Dato: 28.november – 2.desember

Parabob World Cup
Dato: 3.-8.desember

FIL WORLD CUP, GENERAL CLASS
Dato: 13.-19.januar 2020
Direktesendes på TV (ca 45 millioner seere)

IBSF PARABOB WORLD CHAMPIONSHIPS
Dato: 18.-25.mars 2020
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