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TV2 har nylig kjøpt rettighetene til Basketball i Norge for 6 + 4 år.
Alle kamper skal filmes og streames og vises på TV2 Sport/TV2 Sumo/nett.
Nidaros Jets har akkurat fått klarlagt at kampene for kommende
sesong skal spilles i Trondheim Spektrum med kapasitet på 1.033 fans.
Basketball er verdens største innendørsidrett.
Under corona-året har antallet aktive basketspillere økt med 12% og
desidert mest av alle lagidretter i Norge. Samtidig har antallet
idrettsutøvere i snitt gått ned med 9%.
Basketball er kult, moderne og urbant.
Basketball har unike underholdningsmuligheter med speaker,
maskot, musikk, lys, røyk og pyro.
Basketball er familievennlig og appellerer til både barn,
ungdom, kvinner og menn.
Nidaros Jets gir god profilering både lokalt og nasjonalt.

www.jetsbasket.no

OM NIDAROS JETS
Nidaros Jets er et elitelag i Norges Basketballforbund
– region midt. Klubben rekrutterer spillere fra studentmiljøet
og fra ALLE klubbene i regionen.
Nidaros Jets spiller i Norges toppserie for basketball, BLNO,
og er ledet av hovedtrener Thor Inge Øvermo.
Klubbens formål er å drive basketball på elitenivå organisert
i Norges idrettsforbund og paralympiske komité (NIF), samt
å bidra til å utvikle basketball i Norge – spesielt i Midt-Norge.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet
og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier
som IDRETTSGLEDE, FELLESSKAP, HELSE og ÆRLIGHET.
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VISJON
JETS har som et mål å etablere oss som en
av de stabilt beste klubbene i BLNO.
JETS bidrar til at sporten og interessen
for basketball skal vokse i regionen ved blant
annet å være ute på skoler og hjelpe klubber
med trenere som holder høyt nivå.
JETS er positive forbilder for de unge
spillerne i regionen.
JETS gir lokale unge spillere muligheten
til å utvikle seg så mye som mulig.
JETS jobber for å ha en solid og stabil kjerne
av lokale spillere i stallen.
JETS samarbeider tett med de lokale
breddeklubbene rundt rekruttering, økonomi og
utvikling av trenere og ledere.
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JETS GIR TILBAKE
Nidaros Jets er regionens eliteklubb.
Vi skal bli best mulig slik at vi er attraktive for potensielle lokale spillere og
for spillere i øvrige deler av landet samt utlandet.
Vi skal levere underholdende kamparrangement for hele familien som gir
en god opplevelse utover det som handler om sportslige resultater.
Samtidig er det viktig for oss å bidra tilbake til samfunnet, barn og ungdom,
vanskeligstilte og selvfølgelig breddeklubbene i basket.
Dette gjør vi på følgende områder:

Gjennom gode holdninger og verdier er våre spillere, trenere, styret og
øvrige personer knyttet til klubben, foregangspersoner for å skape gode
holdninger i basketmiljøet på de arenaene vi er en del av.
De fleste av klubbens samarbeidspartnere forplikter seg i samarbeidsavtalen
å bidra med penger, drakter, utstyr eller varer til minimum en breddeklubb.
Våre spillere er trenere og mentorer for trenere og spillere
i breddeklubbene.
Styret i klubben har representanter fra flere breddeklubber for å
ivareta et best mulig samarbeid.
Spillere og trenere fra Jets stiller som instruktører og motivatorer
ute på skoler for å undervise i basket.
Jets arrangerer hvert år flere basketcamper og cuper i samarbeid med
breddeklubbene for å fremme rekruttering og utvikling av basket i vår region.
Vi gir i samarbeid med våre sponsorer og kommunen, gratis deltagelse på
våre basketarrangement til vanskeligstilte.
Gjennom store cup-arrangement kommer lag fra Sverige og
andre deler av landet til byen og tilfører byen omsetning
i form av hotellovernattinger, bespisning med mer.
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JETS ACADEMY skal være et tilskudd til og for breddeklubbene
og aldri oppfattes som en konkurrent.
JETS ACADEMY er en satsing for at flere spillere skal finne
matching og muligheter til utvikling i tillegg til sin egen klubb
slik at de ikke søker andre muligheter utenbys.
Målet er at Nidaros Jets kan utvikle og plukke sine egne
spillere opp til BLNO, og skape et miljø som øker rekruttering
innen basketsporten i regionen.
JETS ACADEMY skal ha en verdi i form av sponsorinntekter,
aktivitetsinnteker, midler fra støtteordninger, men spesielt
skal det være et produkt som over tid øker rekruttering og
interesse for sporten, og som breddeklubbene anser som
helt nødvendig og inspirerende for både utøvere,
trenere og andre tilknyttet klubbene.
Nidaros Jets ønsker at tilbudet skal være så attraktivt at studenter
som spiller basket velger Trondheim som studiested og
Nidaros Jets på bakgrunn av sportslig attraktivitet og
et basketmiljø i utvikling og fremgang.
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THE TEAM 2020/2021
Spillere:
Christian Tøfte, Brage Sørensen, Mikkel Aarnes, Mateusz Nilsen,
Mats Selboe, Mihajlo Krivokapic, Torkel Westby, Arne Marius Grevskott,
Max Svendsen, Tobias Øvermo, Jo Mathias Bjørnevog, Mats Bergsjordet,
Kevin Raaen.

TRENERE:
Thor-Inge Øvermo
Bakklandet 1. divisjon, Sverresborg 1.divisjon, Trondheim Tornados 1.div
Hovedtrener siden 2018
Marco San Martin
Trondheim Tornados 1.div
Assisterende trener siden 2018
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HJEMMEBANE
JETS spiller sine hjemmekamper i sesong 21/22
i Trondheim Spektrum.
Trondheim Spektrum er Trondheim sin nye storstue
som ligger sentralt i byen.
Med publikumskapasitet på 1033 tilskuere pr. kamp vil denne
hallen være med og løfte sporten i hele regionen.
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SE JETS PÅ TV2

Basketball er verdens største innedørsidrett og i 6 år fremover
vil norsk Elitebasket sendes på TV2 sport og SUMO.
Dette er en avtale inngått mellom
Norge Basketballforbund og TV2.
“
Seks år pluss opsjon på ytterligere fire med TV 2 for toppidretten og ti-årig avtale med My Game,
som med ny teknologi og fastmonterte kameraer i hallene skal dekke breddeidrett og
gjøre kamper tilgjengelige for alle.
- Dette er et stort skritt for å få norsk basket dit verdens desidert største innendørsidrett fortjener
å være på det norske idrettskartet. Nå blir vi mer synlig og får en fot innenfor lineært TV,
fastslo basketpresident Jan Hendrik Parmann da han og generalsekretær Silje Særheim hadde
undertegnet den nye medieavtalen på Ullevaal fredag:
* Seks år med opsjon på ytterligere fire år med TV 2, som skal sende alle BLNO-kamper på TV 2 Sumo
og minimum åtte utvalgte kamper per sesong – for eksempel sluttspillkamper og
andskamper – på TV 2 Sportskanalen.
* Ti-årig avtale med My Game, som med ny teknologi og såkalt ubemannede smartkameraer
skal gjøre det mulig å dekke breddekamper og gjøre dem tilgjengelige for alle –
«så langt ned i årsklassene som idretten selv ønsker det».
”
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PARTNERAVTALER
HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

Den største sponsoren av laget og vil være synlig på drakt, gulv og
arenareklame. Jevnlig post på SO-ME etc.
Billetter til hver kamp.

KAMPDAGSPARTNER

Hovedsponsor på angitte kampdag. Timeout og half time presentasjoner.
Egen side i kampdagsfolder til alle tilskuere.

DRAKTPARTNER

Vise din bedrift/merkevare på lagets hjemme og bortedrakt
gjennom hele sesongen.

JETS ACADEMY

Være synlig på JETS ACADEMY sine treningsdrakter og arrangement.

SPILLERPARTNER

Sponse JETS med innkjøp av importspiller gjennom hele sesongen.
Enkeltspillere som fronter faste merkevarer.

PARTNER

En samarbeidspartner/sponsor som klubben skreddersyr egen pakke
etter behovet til bedriften.

CAMPPARTNER

Partner på basket camper, turnering,
shoot outs m.m

www.jetsbasket.no

partnere
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DRAKTSPONSOR
Reklameplass på kampdrakter og oppvarmingklær som brukes på
hjemme og bortekamper. Ditt varemerker vil være godt synlig gjennom hele sesongen.
Begrenede plasser.
1 stk. logo medium
bak, rygg
Pris: 15 000,pr. sesong

1 stk. logo
liten, bryst
Pris: 10 000,pr. sesong

Logo stor
front, mage
Pris: 25 000,pr. sesong

Reservert hovedsponsor

1 stk. logo stor
bak, rygg
Pris: 20 000,pr. sesong

1 stk. logo stor
bakside shorts
Pris: 20 000,pr. sesong

1 stk. logo stor
framside shorts
Pris: 15 000,pr. sesong

1 stk. logo medium
bakside shorts
Pris: 10 000,pr sesong

* Alle priser er eks. mva.
** Produksjonskostnad på arenareklame tilkommer den enkelte partner
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ARENA og kampdag REKLAME
Synlighet for logo/merkevare under hver hjemmekamp i
Trondheim Sprektum og synlighet på TV2 Sumo.
Storbanner,
kampedag
4x3m
Pris pr. stk/sesong:
25 000,-

Logo eller film på storskjerm
ved scoreboard
Logo / stillbilde pr. kamp: 5000,Film pr. kamp: 25 000,-

Storbanner,
kampedag
10x3m
Pris pr. stk/sesong:
50 000,-

Gulvreklame med logo
2x1m
Pris pr. stk/kamp: 3 500,Pris pr. stk. / sesong: 15 000,-

Vantreklame
tosidig, 2x1m
Pris pr. stk / sesong:
15 000,-

Kurvlogo
Pris pr. stk / kamp på
front eller side av kurv: 2 000,Pris pr. stk / sesong på
front eller side av kurv: 10 000,-

* Alle priser er eks. mva.
** Produksjonskostnad på arenareklame tilkommer den enkelte partner

www.jetsbasket.no

ARENA og kampdag REKLAME
Synlighet for logo/merkevare under hver hjemmekamp i
Trondheim Sprektum og synlighet på TV2 Sumo.

Maskot eksponering
Egen drakt med
firmalogo + flagg
Pris pr. stk/kamp:
7 000,-

Foam Fingers
til alle tilskuere 1033 stk.
Med Jets + egen logo
Pris pr. kamp:
15 000,-

Hand clappers
til alle tilskuere 1033 stk.
Med Jets + egen logo
Pris pr. kamp:
10 000,-

Half time / time out
presentasjon av ditt
firma/merkevare
via kampspeaker
Pris pr. kamp:
5 000,-

En hel side i kampdagsprogram som går til alle
tilskuere fysisk + alle
medlemmer på mail
Pris pr. kamp:
4 000,-

Logo / merkevare
på tskjorter, foran og bak
til alle frivillege på hver
hjemmekamp.10-15 personer.
Pr. pr. kamp:
5 000,-

* Alle priser er eks. mva.
** Produksjonskostnad på arenareklame tilkommer den enkelte partner
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Billetter / MEDLEM
En viktig del for Nidaros Jets sin satsing er publikum på kampene.
Her er en oversikt over årskort og billetter.

BILLETT HJEMMEKAMP

VOKSEN: 110,BARN/STUDENT: 57,50,-

ÅRSKORT

VOKSEN: 800,BARN/STUDENT: 400,FAMILE: 1990,-

Inngang til alle hjemmekamper i sesongen.
Famile er 2 voksen + 3 barn.

ÅRSKORT VIP

PRIS: 4500,-

VIP KAMP

VOKSEN: 370,BARN/STUDENT: 250,-

MEDLEM NIDAROS JETS

Medlem: 100,-

Inngang til alle hjemmekamper i sesongen.
Mat & drikke før hver hjemmekamp.
Nummerete plasser i Trondheim Spektrum under kamp.
Før kamp info fra hovedtrener.

Inngang til dagens kamp med mat & drikke før kampen.
Nummerert plass i Trondheim Spektrum under kamp.
Før kamp info fra hovedtrener.

Støtt klubben ved og bli medlem.
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VIP
Opplev Nidaros Jets som VIPgjest på hjemmebane. Det vil bli
servert mat og drikke, hovedtrener kommer, giveaways fra
sponsorer og tidligere inngang
til hallen/kamp.
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KONTAKT:
Sponsoransvarlig:
Per Magne Rønne
per.magne@eiendomsfinans.no
959 25 880
Sponsorkontakt:
Inge Mork
inge@wecandoit.no
90 04 70 70
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