
Hvorfor målaktier
HSF har fået utallige henvendelser fra spillere 
og trofaste tilskuere, som gerne ser, at vi igen 
starter op med målaktier. Både spillere og til-
skuere - og HSF - mener, der ad den vej kan 
laves et pænt økonomisk tilskud til klubben.
Til og med 2003 var det muligt at tegne målaktier 
i HSF, men et tungt administrationssystem var 
skyld i, at vi måtte stoppe aktiviteten. Nu har vi 
imidlertid fået et nyt betalingssystem, som let-
ter administrationen betydeligt, så derfor har vi 
fået mod på at søsætte ideen igen.

Systemet
Af administrative hensyn er der besluttet, at der 
kun tegnes målaktier på klubbens bedste herre-
seniorhold, der p.t. spiller i Jyllandsserien. Der 
betales 10,- kr. pr. mål, holdet scorer med et mini-
mumsbeløb pr. sæson på kr. 200, som betales 
ved tilmelding. Her skal det tilføjes, at pr. sæson 
betyder hvert halve år jvf. JBU-turneringerne, der 
både forår og efterår tæller 14 kampe.

Målaktien fortsætter, hvis ikke….
Systemet er udformet således, at målaktien fort-
sætter i den efterfølgende/nye sæson, hvis HSF
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ikke efter endt sæson modtager udmeldelse fra 
”aktionæren”. I forbindelse med førsteholdets før-
ste seks hjemmekampe udloddes der til hver 
kamp – i foråret 2013 - et gavekort til REMA 1000 
i Hornbæk til en værdi a kr. 500,- som førstepræ-
mie. Desuden kan vindes HSF-spilletøj, gavekort 
til Helsted Bageren og Helsted Slagteren samt et 
håndklæde sponsoreret af Sydbank.

I den syvende og sidste hjemmekamp i sæsonen 
udloddes 1 stk. gavekort til Mosquito Cykler til en 
værdi á kr. 8.000,-

Formålet med målaktier
HSF Fodbold har i hverdagen et stramt budget, 
som gør, at det kan være svært at finde  penge 
til de ekstraordinære akutte behov, som opstår - 
f.eks. bolde, veste, kegler, ønsker fra trænerne 
om nye typer træningsredskaber, nye tiltag i 
klubhuset, PC, storskærm, musik-anlæg etc. etc. 

Der er mange muligheder og behov, men det er 
vigtigt for HSF at sige, at overskuddet fra målak-
tierne IKKE vil gå til et bestemt hold eller årgang, 
men vil blive brugt på ting og aktiviteter til glæde 
for hele fodboldafdelingen.
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Køb målaktier 
i HSF og vind 
flotte præmier

Efter utallige henvendelser fra spillere og vort 
trofaste publikum, relancerer vi vores ”Målaktie”. 

Tegn aktier på vore Jyllandsserieherrer og vær med i 
lodtrækningen om mange flotte præmier, bl.a. gavekort til 

REMA 1000 på kr. 500,- pr. kamp og to gange årligt 
et gavekort til valgfri cykel fra Mosquito Cykler 

til en værdi af  kr. 8.000,-

Henvend dig i Hornbæk klubhus, Overvænget 25 
og køb din målaktie.
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