
NM-uka  i  orientering 

Raumar orientering, som er en sammenslåing av alle de lokale orienteringslagene på øvre Romerike, skal arrangere 

NM-uka neste år. 

I forbindelse med arrangementet ønsker vi å profilere våre utøvere, sponsorer og samarbeidspartnere. 

Orienteringssporten har fått et oppsving når det gjelder mediedekning etter årets VM i Trondheim. Vi følger opp 

med storskjerm-produksjon, online resultats

arenaspeakere. Arrangementet går over fire dager og vi vil sørge for 

lokalavisene.  Gode muligheter for eksponering på arena alle dager.

Raumar orientering søker kontakt med lokale 

ønsker å profilere seg i forbindelse med arrangementet.

Raumar orientering har, siden vi startet for 15 år siden

- Vi har et godt ungdomsmiljø hvor det er plass til alle. Tre av ungdommene våre tok medalje i årets 

uoffisielle NM og flere var nære på.

- Vi har Norges beste juniormiljø. 

medaljer. 

- I seniorklassen har vi også flere 

de 10 beste i årets NM stafett.  

- Vi har et godt trenerteam, hvor 

Raumar orientering er en av Norges beste klubber både når det gjelder topp og bredde.

www.raumar.net

orientering  arrangeres  på  Romerike

som er en sammenslåing av alle de lokale orienteringslagene på øvre Romerike, skal arrangere 

I forbindelse med arrangementet ønsker vi å profilere våre utøvere, sponsorer og samarbeidspartnere. 

Orienteringssporten har fått et oppsving når det gjelder mediedekning etter årets VM i Trondheim. Vi følger opp 

produksjon, online resultatservice på internett, GPS-tracking av løperne og profesjonelle 

arenaspeakere. Arrangementet går over fire dager og vi vil sørge for bred forhåndsomtale og 

Gode muligheter for eksponering på arena alle dager. 

kontakt med lokale sponsorer og samarbeidspartnere

i forbindelse med arrangementet.  

siden vi startet for 15 år siden, utviklet oss til å bli en av Norges 

Vi har et godt ungdomsmiljø hvor det er plass til alle. Tre av ungdommene våre tok medalje i årets 

og flere var nære på.  Vi vant ungdommens TIO-mila (verdens største ungdomsstafett!)

Vi har Norges beste juniormiljø.  De har lagt bak seg en fantastisk sesong i år med 3 VM

 løpere som er landslagsaktuelle. Vi hadde 2 herrelag og et damelag blant 

 

Vi har et godt trenerteam, hvor hovedtrener, Ståle Sønsterudbråten ble kåret til årets trener i Norge.

Raumar orientering er en av Norges beste klubber både når det gjelder topp og bredde.
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som er en sammenslåing av alle de lokale orienteringslagene på øvre Romerike, skal arrangere 

I forbindelse med arrangementet ønsker vi å profilere våre utøvere, sponsorer og samarbeidspartnere. 

Orienteringssporten har fått et oppsving når det gjelder mediedekning etter årets VM i Trondheim. Vi følger opp 

tracking av løperne og profesjonelle 

bred forhåndsomtale og flere reportasjer i 

ponsorer og samarbeidspartnere som 

av Norges beste orienteringsklubber.  

Vi har et godt ungdomsmiljø hvor det er plass til alle. Tre av ungdommene våre tok medalje i årets 

mila (verdens største ungdomsstafett!) 

ed 3 VM- og 11 NM- 

løpere som er landslagsaktuelle. Vi hadde 2 herrelag og et damelag blant 

ten ble kåret til årets trener i Norge. 

Raumar orientering er en av Norges beste klubber både når det gjelder topp og bredde. 

 



Vi kan tilby følgende sponsorprodukter i forbindelse med NM

Hovedsponsorer hele NM-uka (max 8 stk)

- Logoprofilering på storskjerm (8x3 meter) under sending hver dag.

- Bannere med firmalogo langs oppløp eller andre synlige steder. 

- Logoprofilering på sponsorvegg ved premiepodiet.

- Logoprofilering i lokalaviser i forbindelse med forhåndsavtal av arrangementet.

- Logoprofilering på arrangementets hjemmeside.

- Annonse i program og eventuelt 
 

Dagsponsorer  NM-uka  (max 6 stk, to pr. dag). 

- Logoprofilering på storskjerm (8x3 meter) under sending en dag.

- Bannere med firmalogo langs oppløp eller andre synlige steder. 

- Logoprofilering på sponsorvegg ved 

- Annonse i program og eventuelt 
 

Løpsklassesponsorer  NM-uka  (max 12 

- Logoprofilering på startnummer 

- Logoprofilering på sponsorvegg ved 

- Annonse i program og eventuelt

 

Reklameinnslag på storskjerm (max 30 sekunder). 

Banner på arena (liten seksjon på ca. 3 meter)

Banner på arena (liten seksjon på ca. 3 meter) en dag. 

Logoprofilering på arrangementets hjemmeside. 

Annonse i program / eventuelt NM-avis

Annonse i program / eventuelt NM-avis (1

Annonse i program / eventuelt NM-avis (1

Annonse i program / eventuelt NM-avis (1

Annonse i program / eventuelt NM-avis (1

Annonse i program / eventuelt NM-avis (1

Annonse i program / eventuelt NM-avis (1

www.raumar.net

følgende sponsorprodukter i forbindelse med NM-uka i orientering.

uka (max 8 stk). Pris 30.000,-kr 

Logoprofilering på storskjerm (8x3 meter) under sending hver dag. 

langs oppløp eller andre synlige steder. Stor seksjon på ca. 9 meter.

rofilering på sponsorvegg ved premiepodiet. 

rofilering i lokalaviser i forbindelse med forhåndsavtal av arrangementet. 

Logoprofilering på arrangementets hjemmeside. 

eventuelt NM-avis (1/8 side).  

pr. dag). Pris 15.000,-kr 

Logoprofilering på storskjerm (8x3 meter) under sending en dag. 

Bannere med firmalogo langs oppløp eller andre synlige steder. Stor seksjon på ca. 9 meter.

Logoprofilering på sponsorvegg ved premiepodiet. 

eventuelt NM-avis (1/12 side).  

 stk., seks pr. dag / max 2 stk på stafetten). Pris 5.000,

Logoprofilering på startnummer en klasse. 

Logoprofilering på sponsorvegg ved premiepodiet. 

eventuelt NM-avis (1/24 side).  

Reklameinnslag på storskjerm (max 30 sekunder). Pris 3000,-kr pr. visning. 

Banner på arena (liten seksjon på ca. 3 meter) hele NM-uka. Pris 5000,-kr.  

3 meter) en dag. Pris 2000,-kr.  

Logoprofilering på arrangementets hjemmeside. Pris 2000,-kr 

avis (1/1 side). Pris 8000,-kr / 16000,-kr 

avis (1/2 side). Pris 4000,-kr / 8000,-kr    

avis (1/4 side). Pris 2000,-kr / 4000,-kr    

avis (1/6 side). Pris 1600,-kr / 3200,-kr  

avis (1/8 side). Pris 1200,-kr / 2400,-kr     

avis (1/12 side). Pris 800,-kr / 1600,-kr  

avis (1/24 side). Pris 500,-kr / 1000,-kr         
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uka i orientering. 

seksjon på ca. 9 meter. 

 

seksjon på ca. 9 meter. 

Pris 5.000,-kr / 10.000,-kr 


