Beretning for PR/Sponsor udvalget for 2016
Sponsoraftale med OK Energiselskab
Flemming har fået lavet en overordentlig flot sponsoraftale med Energiselskabet OK.
Læs mere på hjemmesiden og har du ikke allerede et OK kort – så skynd dig at lave et.
Dansk Mesterskab og Internationalt stævne
I 2016 var det store fokus DM og det internationale CAI2* i juli. VK var heldige at lokalpressen, var
villige til at udgive en del artikler om arrangementet på forhånd. Det er jo gratis reklame – både for
sporten og arrangementet.
Både under og efter stævnet blev stævnets facebook side ’VK Driving Event’ brugt flittigt – og der
kommer stadig notifikationer ind om nye ’likes’ og følgere. Næsten 400 følger siden.
Under stævnet tog Flemming sig godt af pressen og vi havde besøg af TV2 Nord hele 2 gange, af
Nordjyske og af radiostationen DRP4 Nordjylland. Det kom der nogle fine indslag og artikler ud af.
Mark og Elisa var på pletten under hele stævnet og fik taget masser billeder og film, som ligger online
og kan findes via hjemmesiden. De små stemningsfilm har vist sig at være meget populære – f.eks. er
stemningsfilmen fra maraton er blevet vist mere end 350 gange.
Rigtig mange sponsorer var særdeles gavmilde og ud over at kunne give sponsorgaver til hver eneste
placerede kusk til både DM og CAI2*, var der en overflod af pakker til det amerikanske lotteri. Stor tak
til alle sponsorerne. Husk STØT VORE SPONSORER – DE STØTTER OS.
Billeder og film
Billeder og film er rigtig god PR for sporten og VK. Opslag på facebook er rigtigt fint, men det
’forsvinder’ hurtigt i cyperspace.  Jeg vil gerne nævne at de oprettede albums og playlister til VK
meget gerne må benyttes til billeder og film optaget af alle. Så tænk over om ikke dine billeder eller
film vil gavne sporten i de synlige VK album.
Andre arrangementer
VK var repræsenteret på Hjallerup Marked og til Hjørring dyrskue med både kaperkørsel og opvisning.
Flemming har kørt ved både Istølt og premiere på filmen Tordenskjold – med flot mediebevågenhed.
Kjeld Papsøe var med i TV2 Nord som optakt til Wiffersholmstævnet. Til juniordagen i efteråret havde
vi også et flot besøg fra Nordjyske.
Stor tak til alle kuske og hjælpere der både giver sig tid til at køre men også til at snakke med både
publikum og presse samt fortælle om vores dejlige sport. Det er super god reklame for VK og
køresporten.
Mark og Flemming er stadig i gang med at filme til den planlagte VK reklamefilmen. Mon ikke de
barsler med den i 2017 – der bliver i hvert fald noget at glæde sig til :o)
Elisabeth V Flensted, Formand for VK PR og Sponsorudvalget

