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PARASPORT FREDERIKSBERG
ERHVERVSSUPPORTERS

– HJÆLP OS MED 
AT KOMME I MÅL!

Vi har brug for virksomheder og erhvervs-
ledere, der vil støtte op om parasporten på 
Frederiksberg, således at vi kan komme 
i mål og bringe Parasport Frederiksberg 
i verdensklasse og kan hjælpe med at 
Frederiksberg bliver verdens bedste sted at 
dyrke parasport. 

Parasport Frederiksberg tilbyder en bred 
vifte af idrætter til alle. Lige fra børn til 
voksne, fra nybegynder- til eliteniveau, og 
udover det sportslige er der også fokus 
på at skabe trygge rammer, forebygge 
ensomhed og inaktivitet i hverdagen. Sam-

tidig satser foreningen på at være 
repræsenteret ved EM, VM og 

De Paralympiske Lege.
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Derfor skal 
du være med
I Parasport Frederiksberg Erhvervssup-
porters ønsker vi at forstærke samarbejdet 
med erhvervslivet. Det har afgørende 
betydning for at de sportslige målsætninger 
frem mod De Paralympiske Lege i Paris 
kan realiseres, og for at vi sammen kan 
skabe en eliteorganisation i verdensklasse. 

Parasport Frederiksberg Erhvervssup-
porters er din mulighed for at være med 
i et forum, hvor du kan mødes med og 
komme i dialog med andre erhvervsledere, 
verdensklasse-atleter, bestyrelsen fra Pa-
rasport Frederiksberg og gæstetalere. Der 
er tale om et forum, hvor du helt uden filter 
kan drøfte, og komme med input, der kan 
gøre Parasport Frederiksberg endnu bedre 
rustet til at skabe rammerne for klubbens 
elite og udvikling. Samtidig får du mulighe-
den for at mødes med andre erhvervslede-
re og på den måde udvide dit netværk. 

rugby kamp, eller et arrangement, hvor du 
vil møde trænere og medlemmer, og kan 
høre, hvordan netop din støtte har bidraget 
til fællesskabet og vejen til De Paralympi-
ske Lege. 

Der vil være mulighed for, at du deltager i 
arrangementer og tager en gæst med, for 
hvem et Parasport Frederiksberg Er-
hvervsupporters medlemskab også kunne 
være en mulighed, da vi ønsker at sprede 
budskabet.

Hvordan 
kan du støtte?
Du kan tegne et medlemskab i Parasport 
Frederiksberg Erhvervssupporters, hvor du 
støtter økonomisk. Din støtte bliver brugt 
til at fremme aktiviteter, der synliggør Pa-
rasport Frederiksberg, og dermed hjælper 
til at der kan rekrutteres endnu flere med-
lemmer. Ligeledes bliver din støtte brugt til 
aktiviteter, der uddanner og motiverer de 
frivillige trænere, og atleterne.

Det kan være en 
rigtig god forretning
Et medlemskab af Parasport Frederiksberg 
Erhvervssupporters kan tegnes igennem 
et driftsselskab. Medlemskabet er fuldt 
fradragsberettiget, når du « skilter med » at 
virksomheden støtter Parasport Frederiks-
berg Erhvervssupporters, f.eks. ved at sæt-
te Parasport Frederiksberg Erhvervssuppor-
ters logo på virksomhedens hjemmeside. 

Det kan være en god forretning. Du får 
materiale, som du kan bruge til at vise, at 
du/din virksomhed støtter Parasport Fre-
deriksberg Erhvervssupporters. Og vi ved 
af erfaring, at det kan tiltrække kunder, der 
synes, at det er cool, at du/din virksomhed 
støtter “et godt formål”.
 
Se ”Støttemuligheder” for detaljer om den 
støtte du kan bidrage med.

Med et medlemskab inviterer vi dig bl.a. til 
at deltage i fire forskellige arrangementer 
om året. Det kan være et arrangement, 
hvor du f.eks. vil overvære en kørestols-

Kontakt os
Hvis du ønsker at melde dig ind, 
eller har du spørgsmål til Parasport 
Frederiksberg Erhvervssuppor-
ters, så kontakt Jens Møllenberg, 
Formand, på telefon +45 4027 9283 
eller jm@parasportfrederiksberg.dk.

Parasport Frederiksberg Erhvervs-
supporters - www.parasportprime.dk

KR. 25.000,- Andre beløb Naturalier
• Dit logo på Parasport Frederiksbergs 

website
• Artikel med omtale af din virksomhed 

på Parasport Frederikbergs website
• Dit logo på vores tryksager
• Dit logo på alt Camp materiale
• Fire årlige arrangementer
• Dit logo skilt på stadion på Frede-

riksberg

Tag venligst 
kontakt til Jens 
Møllenberg, 
Formand, på 
telefon 40279283 
eller jm@
parasportfrede-
riksberg.dk for at 
aftale nærmere.

Vi tager rigtig gerne imod naturalier, 
som fx. mad/catering til arrangemen-
ter, opsætning og tryk af tryksager, 
kørsel ifm. arrangementer, eller andet, 
som kan bidrage til vores arbejde.
Tag venligst kontakt til Jens Møllen-
berg, Formand, på telefon 40279283 
eller jm@parasportfrederiksberg.dk 
for at aftale nærmere

Citat fra Michael West, Købmand, samt ejer af Meny på Nordens Plads:
”Det princip jeg hylder er at når Dem som har mulighed for at gøre en forskel, så 
rent faktisk også gør det. – Og det gør Parasport Frederiksberg, ved at integrere pa-
rasporten samt gøre en forskel for deres medlemmer, lokalsamfundet, vore kunder, 
og for vores medarbejdere både med og uden handicap. Det med at drage omsorg 
for hinanden, er en fælles kultur som vi, Meny på Nordens Plads og Parasport Fre-
deriksberg er fælles om.”

Støttemuligheder (pris for et årligt medlemskab)

Erhvervssupporters
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Hvem er vi?
Parasport Frederiksberg 

Erhvervssupporters er stiftet i 2018 af 
ildsjæle, der alle har en tilknytning til 

Parasport Frederiksberg, med det 
formål at etablere et netværk for 
erhvervssupporters til fremme af 
parasporten på Frederiksberg og 
i fællesskab opnå målet om at 
bringe Parasport Frederiksberg i 
verdensklasse.

Jens 
Møllenberg: 

”Jeg blev spurgt, om jeg ville være med til at 
starte Parasport Frederiksberg Erhvervssuppor-

ters, da jeg i flere år har arbejdet med kommercielle 
partnerskaber og professionelle relationer i sporten, 

politik og erhvervslivet. Herunder har jeg været ansvarlig 
for flere erhvervsklubber og partnerskabsaftaler. Jeg har 

igennem flere år været involveret i opgaver, job og arrange-
menter for personer med funktionsnedsættelse og det har 

en stor plads i mit hjerte. Derfor bruger jeg med glæde 
min tid og energi på at skabe muligheder for gode 

oplevelser for medlemmerne på Frederiks-
berg via Parasport Frederiksberg 

Erhvervssupporters”.

Anette 
Essemann:

“I mange år har jeg arbejdet med den 
daglige økonomi i Parasport Frederiks-

berg, og jeg kunne mærke på mig selv, at 
det udviklede sig til en hjertesag at være med 
til at udbrede kendskabet til, og synligheden 

af alle de gode ting, klubben gør for unge 
og ældre med handicaps. Derfor er jeg 

frivillig i Parasport Frederiksberg 
Erhvervssupporters.”

Mansoor 
Siddiqi: 

”Som formand for Parasport Frede-
riksberg siden 1994 har det altid været 

min ambition, at Parasport Frederiksberg 
skulle være unik på alle parametre som 

idrætsforening. Det gælder også den 
økonomi, der skal være til stede for at 

skabe de bedste forhold for vores 
medlemmer, uanset 

niveau.”

Tine 
Rasmussen:

”Jeg startede som træner for Parasport 
Frederiksbergs Frame Running hold tilbage i 

2014. Siden da har jeg været en del af flere forskel-
lige projekter i klubben og har siden 2018 også været 

medlem af klubbens bestyrelse. Jeg har stor interesse i 
at skabe en god klub både sportsligt og socialt, og jeg 

har gennem tiden set og oplevet hvad det betyder 
for en klub som Parasport Frederiksberg at få 
tilført ressourcer. Derfor giver det stor mening 

for mig også at være frivillig i Parasport 
Frederiksberg Erhvervssup-

porters.”

Erhvervssupporters


