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BLIV SPONSOR TIL AB CUP 2019!

AB CUP ER ET FODBOLD UNGDOMSSTÆVNE SOM AFHOLDES 
HVER FORÅR I BAGSVÆRD VED KØBENHAVN.

STÆVNET HAR VÆRET AFHOLDT I MERE END 25 ÅR OG HAR 
DE SENESTE ÅR TRUKKET MERE END 150 UNGDOMSHOLD 
HVERT ÅR FOR BÅDE BREDDE OG TALENT I ALDEREN 5-13 ÅR 
FORDELT PÅ PIGER OG DRENGE. 

AB CUP 2018 er AB´s traditionelle ungdomsstævne med mere end 25 år på bagen. Her 
har ABs ungdomshold dystet mod danske hold fra nær og fjern, og haft mulighed for at 
møde hold fra det store udland. Blandt mange deltog Malmö FF i mange år med adskil-
lelige hold, og således har man bla. oplevet en ung Zlatan Ibrahimovic trylle på ABs baner. 
Klubber fra Gladsaxes venskabsbyer har også været flittige gæster med deltagelse fra 
eksempelvis Finland, Island, Tyskland, Polen og Ungarn.

Turneringen bliver afholdt på ABs anlæg i Bagsværd, som består af 7 græsbaner og 2 
kunstgræsbaner, dvs. alle kampe bliver spillet samme sted. Turneringen afvikles over 
fredag, lørdag og søndag, og der vil alle dage blive spillet en masse god fodbold og vi be-
stræber os på at give spillerne samt deres medrejsende fans en kæmpe oplevelse.

AB Cup er en årlig tilbagevendebegivenhed med mere end 150 ungdomshold som fra 
lokalområdet, København og resten af Sjælland. Samlet kommer der estimeret i form af 
spillere, trænere, forældre, bedsteforældre samt andet godtfolk ca. 3000 mennesker ABs 

anlæg i under stævnet. 

ALLE AB CUPS INDTÆGTER GÅR UBESKÅRET TIL AB FOD-
BOLD UNGDOM. SIDSTE ÅR UDBETALTE VI MERE END KR. 
80.000 TIL FODBOLDTURE, HOLDTØJ, SOCIALE ARRANGE-
MENTER OSV.
 
Tilskud fra ABUF ydes efter princippet – Noget for noget. Dvs. hold som stiller med ak-
tive forældre i ABUF/AB regi har større chance for at få tilskud. ABUF kan ikke eksistere 
uden ildsjæle, engagerede forældre og ikke mindst en lokal støtte fra butikker og virksom-
heder, derfor er din hjælp vigtig!

HVEM ER VI OG HVORFOR
ABUF står for ABs Ungdomsvenner – Fodbold. ABUF blev stiftet i 1999, og forenin-
gens formål er, at skabe sociale aktiviteter og begivenheder, som samtidig gerne skulle 
give et overskud, som ubeskåret skal gå til børn og unge i AB’s fodboldafdeling.



AB CUP TILBYDER MANGE FORMER FOR SPONSORATER - SÅ 
KONTAKT OS OG VÆR MED TIL AT STØTTE UNGDOMSFODL-
BOLDEN.

VI SØGER EN HOVEDSPONSOR SOM KAN VÆRE MED TIL AT 
NAVNGIVE CUPPEN SAMT SPONSORATER INDENFOR BANER, 
LOTTERI, BANNER MV.

KONTAKT OS FOR EN SNAK OM MULIGHEDERNE!

Som hovedsponsor får du mulighed for at tilføje dit firmanavn til AB Cup (AB Cup + fir-
manavn). Dermed vil dit firmanavn blive eksponeret hver gang turneringen nævnes i klub-
berne, på online medier (facebook, twitter, instagram…)
Der er desuden mulighed for at hejse firmaflag, opstille bannere samt dele vareprøver, 
firma stickers ”sample” på hele anlægget under turneringen.

Er I interesserede i at blive hovedsponsor, så kontakt os hurtigst muligt så vi kan sætte os 
sammen og skræddersy en attraktiv hovedsponsorpakke til jer.
BANESPONSOR
Banerne på Skovdiget hvor AB spiller og træner hedder til daglig bane 1,2,3 osv. 
I forbindelse med AB Cup er der mulighed for at købe en bane og opkalde banen efter dit 
virksomhedsnavn, gældende for hele weekenden.
Der spilles på 2 x 8mandsbaner pr. bane dvs. i alt 16 baner. Her skal sponsor sørge for et 
banner på max 3x1m, som vi kan hænge fast på målene med strips. Poem, som selv er 
sponsor, kan hjælpe med at lave et banner og få det fremstillet, hvis ikke man har et. Tag 
fat i Louise på 26 135 137 (http://poem.graphics/). Det koster ca. 1000-1500 at få sit eget 
“stilladsbanner” på cirka 2mx1m, som selvfølgelig er ens eget bagefter.
PRÆMIESPONSOR
Alle deltagere fra og med U9 hold og ned modtager en medalje når stævnet slutter. 
Få dit virksomhedsnavn på medaljerne. 

Alle hold fra og med U9 og ned DKK 12.000,00 inkl. medaljer og gravering
1 årgang koster DKK 2.500,00 inkl. medaljer og gravering.

Vinderholdene i række U10-U12 (alle spillerne på holdet) modtager en pokal.
Få dit virksomhedsnavn på pokalerne.
Alle vindere fra U10-U12 DKK 12.000,00 inkl. pokaler og gravering.
1 årgang koster DKK 2.500,00 inkl. pokaler og gravering.
PROGRAMSPONSOR
Stævneprogram offentliggøres via en app for hele stævnet, her informeres der om stort 
set alt der er relevant for stævnet og dens deltagere; hvem, hvad, hvor og hvorfor...
Alle deltagere, tilskuere, ja selv familien i Jylland kan downloade denne app til deres 
smartphone og følge turneringen i ”realtime”.
Vi tilbyder banner reklamer i denne app DKK 1000,00 pr. banner (vi hjælper gerne med 
produktion og tilpasning). Sponsor skal sørge for at fremsende et firmalogo til os, som kom-
mer med i det elektroniske turneringsprogram.
KONTAKT
ABUF Næstformand Hermod Peick: hermodpeick@gmail.com - Telefon: 2728 0302


