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Vi har brug for din indsats, dine klubkammerater har brug for din indsats… 

Vær med til at skabe muligheder.. 

Det kunne være nye bane-maskiner, leje af andre baner til ekstern klubtræning gennem sæson, 

etablering af ”balance-område”, samt fælles vinter-aktiviteter. 

 

Ved HMCC´s team-aktion får du muligheden for at være en vigtig brik. 

Kontakt dine sponsorere, din arbejdsgiver, din tømrer-onkel, forretninger i netop dit nærområde 

eller kan du selv noget helt specielt, som andre kunne få glæde af, eller noget helt andet, jamen så 

byd ind. Minimums værdien på ”tingen” må blot ikke komme under 500,-kr, eller også kan en 

”pakke-løsning” evt. være en mulighed. Kun fantasien sætter grænsen… 

*Se inspiration på følgende sider. 

 

For at koordinere dette, bør enhver tanke vendes med Lone V Troelsen, 

som er tovholder på dette fantastiske projekt, så eventuelle ”støtter” 

ikke besøges flere gange. 

Kontakt Lone inden du opsøger, også ved evt. Spørgsmål: 

Lone´s mail:  lonevium@skjern-net.dk 

Lone´s mobil: 22 85 20 50 (Hverdage efter 17) 

Vi har materiale du kan tage med når du vil forklare hvad dette går ud på. 

Dette kan hentes i klubhus eller downloades på hjemmeside. Ligeledes kan sponsore downloade 

mærkat, de kan bruge på deres hjemmeside eller som opslag. 

 

Team-auktion er et populært opkommende medie, som bestyres af top-engagerede sportsfolk her 

fra området og auktionerne anvendes af mange forskellige sportsklubber, som fx: 

          

Samt mange flere seriøse klubber landet over, vi er dog den første motorsportsforening. 

Team-auktion omsatte i marts-måned for over en million kr. og auktionerne har haft over 75.000 

besøgende, hvilket gør det til et fantastisk sted for fx din sponsor og din arbejdsplads at blive set. 

Besøg Team-auktion og se hvad det handler om og gør evt. selv en god handel: 

http://www.teamauction.dk/ 

 

HMCC´s auktion startes d. 1.maj, så det er nu vi skal i gang alle sammen!! 

mailto:lonevium@skjern-net.dk
http://www.teamauction.dk/


 

Auktionerne er inddelt i følgende kategorier: 

 

Inspiration: 

 Gavekort 

 1 dags arbejde tømrer/murer/mekaniker/smed eller andet 

 Effekter fra sponsorere 

 Effekter fra crossbutikker 

 Effekter fra forretninger 

 Opleverser: Billetter til koncerter, badeland, konfirmationskørsel, en dags træning med… 

Klubben selv sætter følgende op på auktion: 1 familie-motorsports-dag til DM A inkl. spisning 

Kun fantasien sætter grænsen og vi glæder os til at se hvad vi kan stable på benene…. 

Forslag: 

Hårdehvidevare-butikker Diverse biletter Easy MX 

Møbel og bolig-butikker Arbejds-dag aut.firma Cross Center Esbjerg 

Køkken-butikker Foto Mx shop 

Bilka, Kvickly, føtex, spar osv Bowling G-kraft 

Bagere Badeland AH-Racing 

Slagtere Sommerhus Banks Mc 

Planteskoler/Blomsterbutikker Holstebro rejsecenter StayOnStickers 

Benzinstationer, olie osv Primo-tours  TheSix 

Nedbrydning Spisesteder Pitstar 

Sweetdeal Træningsdag med.. Es teknik 

Tøj/sko-butikker Fitness-kort Osv… 

Byggemarkeder Musik-teatre  

Dagblad, aviser Biograf  

Jensens Solfilm Musik til fest  

Vin og andre gode sager Wellness  

Samleobjekter Spisesteder  

Elektronik Bøger  

Service/reperation Malerier  

Cykel-butikker Bilklargøring  

Malere Frisør  

 Tattovering  

   

 

Vi glæder os til at se hvad netop din indsats kan gøre… Sammen kan vi meget!! 

Vi har brug for, at ALLE er med.. 


