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For at få gensidig glæde af hinanden præsenterer 
Mejrup Fodbold fremover sine sponsorer i Nyx 

og på www.mejrup-fodbold.dk

Vi har snakket med sponsorerne 
og fået dem til at fortælle lidt om dem 

og deres forretning!
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Holstebros største udvalg i bland-selv-slik

Superkiosken er Hovedsponsor i Mejrup Fodbold

Per Jensen, ejer af Superkiosken, er ikke i tvivl om, hvad der gør dem attrak-
tive som kiosk: 
”Vores vej-selv slik er vores hovedattraktion, idet vi har et meget stort udvalg 
med 161 forskellige slags. Den anden attraktion er vores spillemaskiner, hvor 
man mødes og hygger sig sammen med spil og gratis kaffe.”
Derudover fortæller Per Jensen at de altid har kolde drikkevarer i det store 
walk-in-kølerum og at deres bland-selv-frugt er uovertruffent billigt med 15 
stk for kr. 25. 

I butikken er der 2 fuldtidsansatte, hvoraf den ene er Per, og 12-13 unge/stu-
derende. 

Per Jensen er glad for at kunne sponsorere idrætten i Mejrup, fordi det er en 
stor klub og fordi der i det hele taget sker meget i Mejrup. Han er selv kom-
met meget i Mejrup og bor nu i nærheden, i Hornshøjparken.

Per Jensen håber meget at Mejrups borgere også kigger forbi på Niels 
Kjeldsens Vej til en god handel eller et godt spil. Samtidig kan man så se den 
flotte udstilling af Mejrup Fodbolds spillersæt i vinduet. Per Jensen håber på 
gensidighed mellem klub og sponsor forstået på den måde at når spillerne 
støtter Superkiosken så støtter de deres egen sport.

Stjernetæpper er Superpartner i Mejrup Fodbold

Torben Hellmund fra Stjernetæpper fortæller med varme og troværdighed i 
stemmen, at Stjernetæpper er meget mere end bare tæpper! De er alt inden 
for gulve, dvs. tæpper, trægulve, vinyl, linoleum og naturligvis også løse tæp-
per, som han fortæller.

Torben Hellmund fortæller videre om forretningen at: 
”Vi er den lokale forretning, hvor du véd, hvem du handler med og vi yder en 
kanon god service - lige fra du træder ind ad døren og til gulvet er lagt.
Vi er 4 i butikken og har 5 dygtige freelancemontører, der hver er specialist 
indenfor deres område.”

Om sig selv fortæller Torben Hellmund, at han er gammel Mejrupdreng og 
at han har været aktiv både i Skytteforeningen og spillet fodbold i Mejrup. 
Fodbold gik han til fra 5. klasse til gymnasiealderen. Han har siden været 6 år 
i England og kom igen hjem til Mejrup i 1985, men har dog siden 1990 været 
bosiddende i Holstebro.

Torben Hellmund er glad for at kunne sponsorere idrætten i Mejrup og håber 
at både spillere og Stjernetæpper drager fordel heraf.


