
 

                                       BSF ERHVERV   
  

Ideen med erhvervsklubben er, at kunne tilbyde vores   Med udgangspunkt i klubbens størrelse har vi valgt,  

samarbejdspartnere mere end et navn på spillernes trøjer at fastholde den sociale linie i samspil med de store  

eller en reklamebande på stadion.   sportslige ambitioner og derfor vil vi gerne invitere 

Virksomhederne opnår ikke blot nye forretningsforbindelser, dig og din virksomhed indenfor i varmen i 

din støtte bliver også mere aktiv og dynamisk gennem  Ballerup-Skovlunde Erhvervsklub(BSF Erhverv). 

erhvervsklubben.    Med efterhånden en del erhvervsklubber i landet 

Omdrejningspunktet for BSF Erhverv er fodbold,  kan der nemt blive rift om virksomhederne og derfor    

men sponsorer kan i BSF Erhverv mødes på en uforpligtende vil BSF Erhverv skrue aktiviteter og 

og uformel måde og herigennem opbygge et nyt og anderledes arrangementer sammen, således at de bliver til størst 

netværk. Et netværk som netop din virksomhed senere kan trække gavn for samarbejdspartnere, annoncører og klubbens 

på i forretningsøjemed.    medlemmer. 

Ballerup-Skovlunde Fodbold er kommunens største fodboldklub, Vi vil naturligvis gerne have så mange med som 

klubben har små 1200 medlemmer og er også en af de største muligt, men omvendt er det lige så vigtigt, at du føler 

klubber på sjælland    at tingene fungerer, således at erhvervsklubben 

bliver professionel i dagligdagen, ligesom dens 

medlemmer. 

 

Formål og visioner for Erhvervsklubben   

Foreningens formål er gennem medlemskab og betaling af  

det faste kontingent at medvirke til at styrke BSF 

som klub indenfor eliten, at udbrede kendskabet til og  

interessen for fodbold i almindelighed og BSF 

i særdeleshed, at pleje og udbygge relationerne erhvervs- 

klubbens medlemmer imellem med henblik på, at  

hver enkelt medlem får det mest optimale udbytte 

af medlemskabet.  

 

           Ballerup-Skovlunde Fodbold  
 

Ballerup-Skovlunde Fodbold er en sammenslutning af BIF og 

SIF, som blev en realitet ved den stiftende generalforsamling 

den 1. juni 2010.  Forud for fusionen var gået et år med mange 

møder i den nedsatte arbejdsgruppe, flere ekstraordinære 

generalforsamlinger og endelig den stiftende generalforsamling. 

Ballerup IF blev stiftet i 1928 og var i mange år kommunens 

storklub med højst rangerende hold og mange medlemmer. 

 

Skovlunde IF blev stiftet den 8. oktober 1956. Klubben har 

siden 1968 haft kvindefodbold som en del af klubbens hold og 

har igennem alle årene været førende indenfor i kvinde- og 

pigefodbold i Dansk fodbold. 

 

Efter fusionen har klubben over 60 hold og er repræsenteret i 

samtlige rækker i ungdomsfodbold både på pige- og 

drengesiden. Kvindesenior spiller i landets højeste række, 3F 

ligaen, og herresenior spiller nu i 2. division. 

 

På ungdomssiden er det glædeligt at se, at der sker en stor 

tilgang af spillere, og i klubben håber vi naturligvis, at vi kan 

leve op til tilliden. 

BSF så en fusion som et positivt initiativ for at kunne 

fastholde fodbolden i Ballerup Kommune til gavn for 

såvel eliten som bredden og dermed fastholde spillere 

M/K i alle aldre samt ikke mindst rekruttere trænere 

og ledere.  Fundamentet i en multisocial- og sportslig 

samt økonomisk uafhængig storklub skal således 

fastholdes og ikke mindst viderereudvikles. Visionen 

med fusionen kan således resumeres til, som følger: 

 

Sportsligt 

Målætningen er divisionsfodbold samt gøre det muligt 

for klubklubbens medlemmer, at spille fodbold på alle 

niveauer, målsætningen gælder Kvinde-, herre- og 

undomsfodbold.  

 

Socialt 

BSF skal være en social bevidst klub med plads til 

ALLE samt sikre ligeværd for alle medlemmer.  

BSF skal sikre integration i lokalsamfundet for såvel 

børn, unge, voksne som ældre. 



 

 

 

Økonomi    

BSF skal sikre økonomisk grundlag for alle aktiviteter, sikre 

optimal udnyttelse af sponsor potentiale samt offentlige midler, 

herunder fonde.                                                             

 

Multi     

Klubben BSF skal tilbyde en bred vifte af andre aktiviteter,  

som styrker lokalsamfundet på det sociale og familiemæssige 

niveau.    

     

 

     

          

 Herunder skal visionen sikre  

             Kommunikation - Information - Uddannelse og  

personlig udvikling af trænere og ledere –  

Faciliteter, herunder større klubhus med flere tilbud til 

        klubbens medlemmer – Professionel organisation –  

Rød tråd i ungdomsarbejdet samt træner metoder.   

  

   

    
    
 

 
 
 

… et samarbejde der løfter begge parter 
        …og hyggeligt samvær med sporten,                 

kollegaer og andre virksomheder
 

 

Du vil som medlem af BSF Erhverv modtage følgende 
 

 Gratis adgang for op til 6 personer til alle hjemmekampe.   

 E-mail service og nyhedsbrev.  

 Logo og navn i kampprogrammer. 

 Distribution af diverse tilbud til både BSFs og 

erhvervsklubbens medlemmer via vores hjemmeside 

som altid er opdateret med sidste nyt om klubben. 

 4 årlige events og arrangementer: 

Du og din virksomhed vil kunne deltage med 1 person 

til alle faste arrangementer. 

 Der vil altid være en let anretning til de 4 faste 

arrangementer,som kunne være eksempelvis: 

foredrag, virksomhedsbesøg, landskampe og andre 

sportsaktiviteter 

 Logo og navn på klubbens hjemmeside med link til 

egen hjemmeside. 

 Synlighed i BSF’s klubhus og på stadion 

 Synlighed på BSF Erhvervs hjemmeside 

www.bsferhverv.dk med link til egen hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyg jer med fodbold tæt på BSF’s hold. 

Kvinderne i 3F ligaen samt 1 division og Herrerne i 

Danmarksserien, pokalturneringen med mere.                                                                      

Deltag omkring hjemmekampene i  

Ballerup idrætspark 

 

Knyt nye kontakter business to business  

Nye kunder, nye leverandører   

Inviter kunder, kollegaer til nye og anderledes og 

spændende oplevelser.  

 
 Vi takker alle de virksomheder, som vil 

medvirke og for at have vist interesse.   

 
 

 

Medlemskontingent af erhvervsklubben udgør 

årligt 8000,- ekskl. moms  

 
Hvis du ønsker at blive medlem af BSF Erhverv er du 

velkommen til at kontakte en af følgende personer. 

 

Formanden for BSF Erhverv              

 Rene Almind 

Firma: TYRÈNS A/S                                                 

 Mobil: 28 14 79 10 

Email: rad@tyrens.dk 

 

Kasserer for BSF Erhverv 

Erik Hattens 

Firma: Jyske Bank 

Mobil: 25 26 92 24 

Email: erik.hattens@jyskebank.dk    

 

 

http://www.bsferhverv.dk/

