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J/70-projektet i Aalborg Sejlklub 
 
 

Aalborg december 2020 
  
Kære xxxx : 
 
Vil du – eller din virksomhed – være sponsor for vores ny J/70-sportsbåd ? 
 
Fire sejlklubber i Aalborg kommune: Hals Bådelaug, Nibe Sejlklub, Sejlklubben Limfjorden og 
Aalborg Sejlklub har startet et samarbejdsprojekt om fremme af sejlsporten , J/70-projektet. Det 
omfatter bl.a. køb af en J/70-sportsbåd i hver klub i 2020. Projektet er nærmere beskrevet i bilag a. I 
Aalborg Sejlklub har vi opstillet et 5-årigt budget for køb og drift af en J/70-båd, bilag b. Valget af 
J/70-båden begrunder vi med, at den er meget benyttet som skole- og træningsbåd i mange  
sejlklubber. Når vi har tilstrækkeligt mange gode sejlere, vil vi stille med hold til den danske J/70-
sejlsportsligaen (se nederst). 
 
   Anskaffelse og drift af denne moderne klasse-båd overstiger langt klubbens eget budget ( plus 
lejeindtægt af båden ) kan klare. Derfor spørger vi dig og/eller din virksomhed om et sponsorat. 
Efter rådgivning fra Dansk Sejlunion , og nogle af de 21 sejlklubber, der har et hold i 
sejlsportsligaen samt ejer en/flere J/70-både, kan vi tilbyde flg. ydelser for et sponsorat : 
 
Aalborg Sejlklub kan tilbyde J/70-sponsorer følgende: 
 
- eksponering i havnen : Båden vil ligge umiddelbart ud for klubhuset, hvor sejlerne typisk kommer 
forbi . Besøgene ved fjord og havn kommer også her forbi. Båden forsynes med firmalogo på 
fribordet, på bommen eller en vimpel i riggen. Hvis det ønskes, kan der også findes plads på 
klubhusets sponsorvæg blandt klubbens øvrige sponsorer. 
 
- eksponering på fjorden : Vi laver ”Onsdagssejlads i Aalborg”, en ugentlig træningssejlads, i maj-
juni og august-september på en bane, der rækker fra jernbanebroen til sømærker vest for Egholm. I 
2019 var 29 både fra sejlklubben (inkl. enkelte fra Sejlklubben Limfjorden) tilmeldt sejladsen. Som 
med vores 2 H-både forventes det, at vores ny J/70-båd vil møde til disse aftensejladser. I de 4 
sejlklubbers fællesprojekt indgår også kapsejladser mellem alle projektets både. Desuden vil vi, som 
beskrevet i projektmaterialet leje båden ud i tiden udenfor de nævnte aktiviteter. 
 
- eksponering hos sponsors medarbejdere og gæster. Fra andre klubber ved vi, at nogle efterspørger 
sejlture med instruktør for personale og gæster. De 4 sejlklubber i projektet kan stille med 
instruktører og - lejede – både til holdsejlads. 
 
- eksponering på klubbens hjemmeside, facebook og (planlagt - ) Youtube. På klubbens 
hjemmeside, www.aalborg-sejlklub.dk, har startsiden også plads til firma logo . På facebooksiden 
”Onsdagssejladser i Aalborg” bringes ofte billeder fra kapsejladsen, og lignende planlægges fra 
næste sæson på Youtube. 
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Prisen for et sponsorat for J/70-båden : 
 
Hovedsponsorat i 5 år : 30.000 kr. årligt i 5 år , samt et engangsbeløb til produktion af logo-folier, 
vimpel o.a. på 12.000 kr. 
 
Delsponsorat i 5 år : 10.000 kr. årligt i 5 år samt et engangsbeløb til logo-folie o.a. på 5000 kr. 
 
Aalborg Sejlklubs deltagelse i J/70-projektet er helt afhængig af sponsorer og sættes først i gang, 
når vi har forhandlet os frem til tilstrækkelige sponsor-midler.  
 
Mere inspiration om J/70-båden og vores projekt: 
 
- Deltagelse i J/70-sejlsportsligaen er et af målene for Aalborg Sejlklubs deltagelse i J/70-projektet. 
Et andet mål er øget tilgang af unge (”Youngsters”) og især kvinder (”WOW”) til sejlsporten. Se 
mere på  www.sejlsportsligaen.dk. 
 
- Aalborg City Sailing. Der er aftalt med J/70-sejlsportsligaen, at Aalborg er værtsby for 2 
kapsejladser i weekenderne 20 – 21.juni og 27 – 28.juni 2020 og i de næste 2 år. I denne forbindelse 
vil 3 (?) af bådene ligge hos os i dagene imellem for nærmere øjesyn og mulighed for en prøvetur. 
 
- Et opfølgende møde med fremlæggelse af klubbens J/70-projekt. Vi fra Aalborg Sejlklubs 
bestyrelse møder gerne op hvor og hvornår, I ønsker det. 
 
Vi håber at høre fra dig/ dit firma  
 
M.v.h.  Jesper (næstformand) , Thyge (sejladsleder) 
 
 
 
Bilag a :  Projektbeskrivelse. Aktivt og dynamisk sejlermiljø fra øst til vest i Aalborg kommune. 
Bilag b : Et eksempel på 5 års  budget med en leasingkontrakt med DS klubfinans 


