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Orienteringslaget Trollelg arrangerer helgen 5-7 september NM i orientering. I den 
forbindelse ser vi gjerne at dere som bedrift kan støtte arrangementet vårt økonomisk. Vårt 
bidrag tilbake til dere som bedrift er forskjellig typer profilering i forbindelse med 
arrangementet, både i forkant og under selve NM helgen. Vi har utformet noen 
profileringspakker, se baksiden, og som vi håper dere finner interessante. 
 
Først litt om Orienteringslaget Trollelg og selve arrangementet. 
 

Orienteringslaget Trolleg ble stiftet i 1957 og 
har i dag et medlemstall på i overkant av 200, 
altså et av de største orienteringslagene i 
Norge. Vi er en av klubbene som jevnlig tar på 
oss hovedarrangement og nå er det dags for en 
ny NM helg. Klubben har for tiden et av Norges 
beste juniormiljø og med løpere som er i 
toppen både internasjonalt og nasjonalt.  
Vi har store forhåpninger til at de også får 
gode resultat under vårt eget arrangement.   

 
 
 
Arrangementsdager: 
 
Fredag 5 september  : NM i nattorientering 
Lørdag 6 september  : Norgescup  
Søndag 7 september : NM junior stafett 
Vi forventer ca. 300 deltagere. 
Fredagens arrangement har arena på Tanem i Klæbu 
mens det på lørdag og søndag er idylliske 
Gjenvollhytta som er arena. 
 

Sponsorpakker 
 



 
Profileringspakker 

 
 
Sponsortavle: 
Det vil bli laget en sponsortavle som vil presentere deres 
firmalogo. Denne tavlen vil bli benyttet som bakgrunn ved 
premieutdelingen.  
 
 
Arenareklame: 
Både langs oppløp og andre lett synlige plasser på arena vil 
det bli hengt om plakater for profilering. Dere må selv 
fremskaffe slikt profileringsmaterialet. 
 
 
Startnummer: 
Vi vil ha 3 sponsorer som får tilbud om startnummerreklame. 
Hver sponsor får reklameplass alle 3 dagene. Vi har 6 
forskjellige klasser på fredag og lørdag og hver sponsor får 
tildelt startnummer for 2 klasser hver. På søndagens stafett vil 
hver sponsor få reklame på en etappe i både gutte- og jente-
stafetten.  
 
Målseil: 
Dere vil bli tildelt hver deres dag mht. målseil. Dere kan også 
uten tillegg i bidraget få startseil samme dag. Dere må selv 
fremskaffe slikt profileringsmaterialet. 
 
Program og hjemmeside: 
Det vil bli laget innbydelse, program og egen hjemmeside for arrangementet. Her vil dere få 
profilert deres logo og om det er ønskelig kan en også få presentert bedriften verbalt. 
Vår hjemmeside er www.trollelg.no 
 
Tur o kveld: 
Som et spesielt bidrag fra oss kan vi delta sammen med dere i en aktivitetskveld. På en slik 
kveld vil dere få tilgang til et antall gratis tur-orienteringskart samt at noen av våre 
medlemmer vil gi instruksjon i bruken av kart og kompass. Dette er en unik mulighet til å få 
lære noe nyttig samtidig som det vil bli et fint helsefremmende tiltak for deres ansatte. 
 
Varesponsor: 
Vi er også interessert i å motta varer som kan benyttes til arrangementet. Det kan være 
arenautstyr eller varer vi kan selge eller benytte til f.eks. premier. 
 
Er noe av dette interessant ta kontakt med: 
Thomas Mjølhus, tlf.  :  913 05 195 eller mailadresse:  tmhus@yahoo.no 


