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Mejrup, MGU 
& Centeret 
– hvem er vi?
Mejrup er et lokalsamfund i rivende 
udvikling og med massevis af ild-
sjæle. 
MGU er den lokale gymnastik og 
ungdomsforening, hvorunder de 
11 idrætsafdelinger er organiseret. 
MGU har til huse i Mejrup Kultur- 
og Fritidscenter, som er Holste-
bros største idrætskompleks, be-
stående af to haller samt multihal 
med scene. Desuden er der køk-
ken, fest- og mødelokaler.
Den nyeste hal er bygget i 2008, 
hvor der er springgrav, 420 faste 
tilskuerpladser samt en squash 
bane.
Den nye hal bliver brugt alle hver-
dage mellem kl. 08:00 – 17:00 af 
byens mange børn, der enten går 
i idrætsbørnehave eller på idræts-
fritidshjemmet. Institutionerne er  
 

bygget sammen med den nye hal.
Mejrup var foregangssted for hele 
Holstebro Kommune, ja måske for 
hele Vestjylland med oprettelse 
af idrætsbørnehave og idrætsfri-
tidshjem, som samarbejder tæt 
med det lokale foreningsliv. Med 
byggeriet af den nye hal sammen 
med idrætsfritidshjemmet blev der 
etableret et nyskabende fritidskul-
turelt miljø, som favner tidens krav 
til faciliteter, og som der opnås en 
stor dobbelt udnyttelse af.

Tilsammen er vi ca. 1600 medlem-
mer i de 11 afdelinger. Vi har et 
aktivt foreningsliv indenfor både 
idræt og kultur, så centeret i dag  
 

 
 
fremtræder som et ”lokalt kraft-
center” med topmoderne facilite-
ter til både idræt, kultur, konferen-
cer og fester.
Centeret er ”knudepunktet” for 
mange aktiviteter i lokalsamfundet.
Mere end 200.000 brugere og be-
søgende går hvert år igennem cen-
tret.
Centeret er resultatet af et omfat-
tende lokalt engagement.
I Mejrup venter vi ikke på, at tin-
gene sker… vi sørger for, at de 
sker. Her forstår vi vigtigheden  i at 
stå sammen og trække på samme 
hammel.

Mejrup, MGU & centeret 
– sammen kan vi meget mere

De 11 
foreninger og 
centeret…
• Fitness
• Håndbold
• Volleyball
• Gymnastik
• Badminton
• Svømning
• Senior idræt
• Cykling
• MGU løb for alle
• MGU trial cykling
• MGU floorball
• Mejrup Kultur- og Fritidscenter.

Et frodigt foreningsliv er grundpil-
len i et godt lokalsamfund.
I MGU er 11 afdelinger sammen 
med Mejrup Kultur- og Fritids-
center gået sammen om dette 
sponsorkoncept. Foreningerne er 
forskellige og har hver sin opgave 
og hver sin berettigelse.

Men foreningerne og centeret 
har også brug for hinanden – for 
sammen kan vi meget mere. Som 
sponsor i MGU og Mejrup Kultur- 
og Fritidscenter støtter du børn, 
unge, ældre, idræt, kultur og 
lokalsamfundet.
Et sponsorat i MGU dækker det 
hele.



Handelsnetværk: »noget for noget«
20.000 kr. + momsDeltagelse i netværkskoncept, 

hvor hver enkelt af de deltagende 
virksomheder kommitter sig til at 
købe varer hos en eller flere af de 
andre netværksmedlemmer for 
minimum 20.000 kr. + moms pr. år 
(samlet beløb). En eventuel differ-
ence betales til MGU. Netværket 
vil blive etableret ved minimum 
15 medlemmer.

Eksponering: 
• Skilt i MKF hal B

• sponsortavlen

• annonce i NYX

• Hjemmesiden

• monitor i MKF

Arrangementer: 
• 2 netværks arrangementer pr. år 

• Sponsorarrangementer

Hovedsponsor
80.000 kr. + moms•  Eksponering på alt spiller/klub tøj

•  Eksponering på ryggen af 
klubdragt

• Eksponering på sponsortavlen

• Skilt i MKF hal B

•  Eksponering på MGU´s 
hjemmeside

• Link på MGU`s hjemmeside

• Reklamespot på monitor i MKF

•  Mulighed for direkte 
markedsføring ti klubbens 
medlemmer

•  Mulighed for markedsføring 
i MKF bla. via brochurer, 
arrangementer, udstilling m.m.

• Deltagelse i handelsnetværk

•  Deltagelse i  
sponsorarrangementer

•  Deltagelse i netværks 
arrangementer

•  1/1 sides annonce i NYX



•  Eksponering på alle 
klubdragter

• Deltagelse i handelsnetværk

• Skilt i MKF hal B

• Eksponering på sponsortavlen

•  Eksponering på MGU`s 
hjemmeside

• Link på MGU`s hjemmeside

• Reklamespot på monitor i MKF

• Annonce i NYX

•  Deltagelse i 
sponsorarrangementer

•  Deltagelse i netværks 
arrangementer

Klubdragtsponsor
40.000 kr. + moms

7.500 kr. + moms

Tøjsponsor

•  Eksponering på spiller/klubtøj 
ca. 15 stk. – valgfri afdeling

• Eksponering på sponsortavlen

•  Eksponering på MGU`s 
hjemmeside

• Link på MGU`s hjemmeside

• Eksponering i NYX

•  Reklamespot på monitor i MKF 

•  Deltagelse i 
sponsorarrangementer

5.000 kr. + moms

Skiltesponsor

• Skilt i Hal B

• Eksponering på sponsortavlen

•  Eksponering på MGU`s 
hjemmeside

• Link på MGU`s hjemmeside

• Eksponering i NYX

•  Reklamespot på monitor i MKF 

•  Deltagelse i 
sponsorarrangementer

12.500 kr. + moms

Afdelingssponsor

•  Hovedsponsor i en afdeling 
”valgfri”

•  Eksponering på alt klubtøj i 
afdelingen

• Eksponering på sponsortavlen

•  Eksponering som 
hovedsponsor på afdelingens 
hjemmeside

•  Eksponering på MGU´s 
hjemmeside

• Link på MGU´s hjemmeside

• Eksponering i NYX

• Reklamespot på monitor i MKF

•  Deltagelse i 
sponsorarrangementer



Vision
Det er MGU og Mejrup Kultur- og Fritidscenters vision, at centeret 
skal være byens naturlige samlingssted for alle byens borgere. At 
MGU og centeret kan tilbyde en bred vifte af forskellige aktiv-
iteter og samtidig øge kvaliteten af aktivitetstilbuddene. Derved 
kan vi medvirke til at øge livskvaliteten hos Mejrups borgere. 
Centeret skal bruges til folkelig idræt, men skal også kunne an-
vendes til andre kulturelle formål som f.eks. dans, teater, revy, 
musik, foredrag, konferencer og udstillinger. 

Hvem får sponsorkronerne
Sponsorindtægterne forvaltes af et sponsorudvalg, som fordel-
er midlerne til de 11 foreninger og centeret efter en fordeling-
snøgle, som tilgodeser idrætten og centeret, så der fortsat er 
mulighed for at opretholde et højt aktivitetsniveau. Som spon-
sor støtter du de aktiviteter, der foregår i Mejrup!
For os er det VIGTIGT, at sponsorkronerne bruges fornuftigt... 
og så det mærkes.

Bliv en del af en succes!»Et sponsorat er med til at vise din virksomheds holdning og opbakning til værdier og aktiviteter, der er vigtige for ungdommen og lokalsamfundet«
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Konsulent
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sponsorudvalg


