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Hva vil et samarbeid med
Halden SK medføre?
Teambuilding
· Eksklusiv opplevelsestur til en
av verdens største o-stafetter
(Tiomila eller Jukola)
· Villmarksdag med aktiviteter,
mat og avsluttende foredrag.
· Utleie av Høiås (garderober og
festlokaler)
· Foredrag om utvikling,
motivasjon, samarbeid eller
teambulding

Halden SK har i de siste årene vært
verdens beste orienteringsklubb.
Vi håper nå på at et konstruktivt
samarbeid med Dere kan være et
viktig bidrag til at vi kan oppnå
enda bedre resultater i fremtiden.
Men i et stramt sponsormarked
er vi svært opptatt av å gi våre
sponsorer noe tilbake i tillegg til å
være en viktig støttespiller bak våre
fremganger. Vi kan derfor i tillegg
til proﬁlering, tilby tjenester og
aktiviteter som er spesialtilpasset til
våre samarbeidspartnere.
I løpet av de siste årene har Halden
SK gradvis forsterket løperstallen.
Klubben har også ansatt en
trener. I tillegg til månedlige
treningssamlinger er det 10 til 12
fellestreninger hver uke.
Det er derfor alle muligheter for
at årets sesong kan bli en suksess,
men økt aktivitet krever også større
økonomiske ressurser.

Vi håper derfor at Dere kan
være med oss på veien mot
fremtidig suksess!

Hva kan Halden SK tilby sine
samarbeidspartnere?
Vi er opptatt av at en
samarbeidsavtale skal være
verdifull og berikende for våre
samarbeidspartnere. Vi har derfor et
bredt spekter av tjenester, opplevelser
og proﬁleringsmuligheter som
kan tilpasses Deres bedrifts ønsker.
Eksempler på hva vi kan tilby er:

Utlån av utstyr eller personell
· Utlån av arrangement-/partytelt
· Gratis orienteringskart over
Haldensområdene
· Ekstrahjelp ved dager Dere har
problemer med bemanning
(dugnadsarbeid)

Trening
· Arrangere treninger for Deres
bedrift med en av verdens beste
o-løpere
· Fysioterapeut som kan hjelpe til
med råd og tips til forebygging
av belastningsskader
· Råd og veiledning angående
trening

Proﬁlering av Deres bedrifts logo
· På draktene til Haldens løpere
· I lysløypa i Høyåsmarka
· På hjemmesiden til Halden SK
· Logo på biler som våre VMmedaljører disponerer

Hvem er Halden SK?
Halden SK med sine eliteløpere i
orientering har gjennom de siste
10-15 årene jobbet seg opp til å bli
verdens beste orienteringsklubb.
Dette har blitt bekreftet gjennom
seire i de største o-stafettene i
verden. Følgende meritter fra de siste
årene kan nevnes: I verdens mest
prestigefylte o-stafett Tiomila har
herrene i Halden tatt 6 seire på 7 år
og i den store stafetten Jukola med
drøyt 10.000 løpere har Halden ﬂere
seire. Damene i Halden har vunnet
både Tiomila og Jukola, i tillegg har
klubbens løpere tatt ﬂere VM- og EMmedaljer.

Derfor har enkelte også kalt Halden
SK for o-sportens Real Madrid.

Halden og Halden SK har blitt ”osportens Mekka” fordi løpere fra ulike
deler av verden kommer for å utvikle
seg. I Haldens elitegruppe er det
løpere fra mer enn 10 ulike nasjoner.

Med dette som utgangspunkt
jobber Halden SK videre med å
tilby det beste av treningsforhold
og muligheter for verdens beste oløpere.

