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VK:S VARUMÄRKESPRIS 2013 

”Intresset för Umeås i särklass starkaste 

varumärke tycks vara obevekligt. Från 

att ha rest sig på nio och återigen tagit 

sig tillbaka till eliten är laget i stan  

hetare än någonsin. För evigt, för alltid.”

EUROPEAN EXCELLENCE AWARDS 2016 

Vinnare i  European Excellence Awards 

med kampanjen De rätta färgerna. I kon-

kurrens med tusentals inskickade bidrag 

vann Björklöven guld i kategorin Sports 

& lifestyle

När Zach Hamill skickade in pucken till 3-2 med bara 46 sekunder kvar av 

den avslutande matchen mot Västerås lyfte nästan taket på T3 Center i ett  

öronbedövande jubel. Hårt pressade spelare lyckades samla sig när det  

behövdes som mest och en fullsatt arena fick lämna sista matchen med  

lättad glädjesuck.

Sedan dess har vi metodiskt förberett oss inför den kommande säsongen.  

Vi är långt ifrån nöjda och har genomfört en rejäl utvärdering innan vi nu 

blickar framåt. Hela organisationen brinner av iver och lust att fortsätta 

utvecklas på och vid sidan av isen.  Jocke Fagervall har påbörjat ett  

spännande lagbygge som tillsammans med en ny kravprofil och en tuff 

träningssommar ligger till grund för en roligare vinter. Det kommer inte 

att bli någon enkel och behaglig resa för dom spelare som vill dra på sig 

Björklövens matchtröja framåt hösten.

Vi fortsätter också att arbeta för en fördjupad gröngul gemenskap med  

kampanjen De rätta färgerna. Kommande säsong kommer en del av arbetet 

vara fokuserat på att motverka mobbing och utanförskap. För oss är det är 

en självklarhet att ingen ska behöva utsättas för kränkande behandling,  

trakasserier eller diskriminering. Spelare från Björklöven kommer därför att 

träffa barn och ungdommar för att samtala om lagsammanhållning, hur 

man är en bra (lag)kompis och att ingen är viktigare, mer värd eller mer 

välkommen än någon annan. Kort och gott vad Björklöven står för. 

 

Varje vecka, varje dag fortsätter resan framåt och uppåt.  Jag hoppas att vi  

fortsätter följas åt hela vägen.

VD HAR ORDET



INNEHÅLL
VD:n har ordet

CSR 

De rätta färgerna

Publiken är vår styrka 

Björklöven i media

Affärsnätverket 40-klubben

Exponering

Loge i T3 Center

Matchdräkten

Partnerpaket

Partnerförmåner

Damlaget

Ungdomsverksamheten

02 

06

07

09

10

12

14

18

20

22

23

24

26

107 188
åskådare totalt under säsongen
2016/17 i T3 Center 

Björklöven är ett av Hockeyallsvenskans främsta publiklag 
och ligger på tredje plats i publikligan med 3828 åskådare i 
snitt.  Under säsongen var arenan utsåld vid tre tillfällen.





“Det är många i Umeå som har Björklöven varmt om 
hjärtat och det har även vi på Jobline. Vi tycker att det 
är viktigt att synas i sammanhanget och i samband 
med Björklöven. Vi har haft en win-win situation”

DANIEL HEDQVIST 
JOBLINE



Björklöven vill med sitt CSR-arbete bidra till ett hållbarare samhälle i vår närmiljö. Varje säsong genomför vi ett flertal 
projekt där samhällsnyttan står i fokus. Som SCR-partner blir du en del av vårt arbete och är med och bidrar till att fler 

barn och ungdommar får möjlighet att känna gemenskapen kring Björklöven och få rolig aktivitet på sin fritid. 

CSR-Partner

• Logotype i VK/VF vid två tillfällen som “Vi står upp för de rätta färgerna”

• Logotype på bjorkloven.com och LED  som “Vi står upp för de rätta färgerna”

• Löpande information om genomförda CSR-engagemang under året

• 50 biljetter som delas ut till barn och ungdommar som av olika anledningar inte har möjlighet att gå på hockey.
• 50 goodiebags som delas ut till barn och ungdommar i samband med utdelningen av fribiljett 

 

Pris: 20 000 kr

BLI EN DEL AV BJÖRKLÖVENS CSR-ARBETE



AKTUELLA HÅLLBARHETSPROJEKT

DE RÄTTA FÄRGERNA

HOCKEYSKOJ 
Hockeyskoj är lek på is tillsammans med spelare från 

Björklöven A-lag och anordnas i syfte att få fler barn 

och ungdomar i Umeå att prova ishockey. Spelare 

från våra Alag är med som instruerar och inspirerar 

alla barn på isen. Efter avslutade isaktiviteter serveras 

varm korv och fika (även vegetariskt alternativ och 

kycklingkorv). 

 

 

HJÄLTARNAS HUS 
Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras 

svårt sjuka barn och deras familjer från Sveriges fyra 

nordligaste län. Långa avstånd innebär att familjer 

ofta måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk 

under en tid med stora påfrestningar. I anhörighuset 

”Hjältarnas hus” kommer barnen att kunna bo till-

sammans med sina nära under behandlingsperioden 

med en känsla av ”nästan som hemma” - där det 

friska kan stå i fokus. 

 

2016 tecknade Björklöven ett treårigt samarbetsavtal 

med Hjältarnas hus och kommer bistå arbetet med 

aktivieter och marknadsföring.

DE RÄTTA TAKTERNA 
Mobbning är ett samhällsproblem som drabbar  

60 000 barn och unga varje år i Sverige. Alla barn 

har rätt att känna sig trygga i skolan och att slippa 

utsättas för kränkande behandling, trakasserier och 

diskriminering.  

 

I projektet “De rätta takterna” arbetar Björklöven med 

att motverka mobbning för att alla barn ska kunna 

känna sig trygga - både i skolan och på fritiden. 

Spelare från Björklövens A-lag möter barn och  

ungdommar för att samtala om lagsammanhållning 

och hur man är en bra (lag)kompis. 

 

Aktivieteten avslutas med ett besök i T3 Center under 

match och en trevlig kväll tillsammans.

Huvudpartner “DE RÄTTA TAKTERNA”

• Logotype “derättatakterna” på LED

• Logotype “derättatakterna” på bjorkloven.com

• Löpande information om projektet

• Associationsrätt till “derättatakterna”

• Dräktreklam 

 

Pris: 200 000 kr

STÅ UPP  
Vi står upp för det vi tycker, tänker och tror på. Vi 

väljer att aktivt visa vad som är okej och vad som inte 

är det, vad som är juste och vad som är ojuste, vad 

som är rätt och vad som är fel. 

VÄLKOMNA NYA 

Alla som vill vara med får vara med. Ingen är  

viktigare, mer värd eller mer välkommen än någon 

annan. Vi kan aldrig acceptera någon form av  

mobbing, rasism eller  diskriminering.

MANIFESTERA FAIR PLAY 

Vi är bra vinnare och så bra förlorare vi kan. Vi har 

respekt för varandra, för våra medspelare och för våra 

motspelare – på isen och utanför isen, i medgång 

och i motgång.





PUBLIKEN ÄR VÅR STYRKA

Beläggning 
Högst i Hockeyallsvenskan

70% 107 188

Publik 
Flest antal besökare i Umeå

Företagskort Basic 

Fast plats under hela grundserien med automatisk förlängning 6 000 kr

Företagskort Silver 

Fast plats under hela grundserien med automatisk förlängning

Tillträde 40-klubbsbaren      8 000 kr

Biljettpotter 

Matchbiljetter på sittplats för egen användning eller för att dela ut till kunder och 

personal. Gäller endast grundserien av Hockeyallsvenskan. Du väljer själv match och 

antal biljetter. Allt hanteras från din egen biljettsida. Biljetterna kan sedan skrivas ut 

eller mailas.

25 matchbiljetter       5 200 kr

50 matchbiljetter.       12 500 kr

100 matchbiljetter      18 000 kr

Björklöven är ett av Hockeyallsvenskans främsta publiklag och ligger på tredje plats i 

publikligan med 3828 åskådare i snitt.  Sedan återkomsten i Hockeyallsvenskan har la-

get haft mer än 3000 åskådare vid 97 av 104 matcher, oavsett motstånd, speldag eller 

tabelläge. Björklövens publik är trogen i vått och torrt.  

 

Umeå älskar ishockey. Umeå älskar Björklöven.
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BJÖRKLÖVEN I MEDIA

FÖLJARE I  SOCIALA MEDIA
29 752

16 direktsända matcher i TV 

52 direktsända matcher på CMORE Play

TWITTER 
2 609

Björklöven är Umeås mest exponerande  

idrottsförening, både nationellt och lokalt.  

Under säsongen har 11 573 artiklar skrivits i 

press och webb till 823 miljoner läsare och i tv 

har vi varit med 101 inslag inför drygt  

18 miljoner tv-tittare. Det är fina siffror att ta 

med sig när man skall placera sitt varumärke.

Press 

Antal bilder: 247 

Antal läsare: 29 319 000 

Värde: 6 430 940

Webb 

Antal bilder: 121

Läsare: 64 907 000

Värde: 1 777 648 

bjorkloven.com

Månad (feb 2015): 292 586 sidvisningar  

Per år:  2 481 939 sidvisningar

FACEBOOK 
13 659

INSTAGRAM 
6 724

FLICKR 
2 219 989

SNAPCHAT 
769

LINKED IN 
26

YOUTUBE 
3 525





klubben är en mötesplats för företag där affärer, nätverkande och idéer genereras. Vi erbjuder regelbunda 
nätverksträffar i en avslappnad miljö där nya affärskontakter skapas och varumärken stärks.  
 

I 40-klubbsrummet träffas medlemmarna i samband med match. Här får du också senaste nytt från lagledningen 
inför varje hemmamatch.

Exponering och associationsrätt

• Rätt att använda 40-klubben i egen marknadsföring

• Logotype på Björklövens hemsida

Event

• Tillgång till 40-klubbsrummet i T3 Center

• Tillgång till företagsbaren

• Möjlighet till företagspresentation i 40-klubbsloungen

• Kaffe och fikabröd i samband med matcherna

NÄTVERKET 40-KLUBBEN
VILL SKAPA EN DYNAMISK AFFÄRSMILJÖ DÄR VÅRA MEDLEMMAR KAN STÄRKA SINA  
SAMARBETEN MED NUVARANDE OCH FRAMTIDA PARTNERS UNDER TREVLIGA FORMER

40

Axplock av aktiviteter

• Kickoff inför säsongen

• Exklusiva nätverksaktiviteter

• Deltagande i Björklövengolfen

• Julbord med spelare och ledare i Björklöven

• Lunchträffar med föreläsningar

Pris inklusive säsongskort: 35 000 kr

Pris extra andel: 5 000 kr



KUNDENKÄT
40-klubben

87%
rekommenderar 

40-klubben till andra
företag

97%
Anser att  

nätverksaktiviteterna är 
bra eller mycket bra

Anders Blomberg 
40-klubbsansvarig

“40-klubben är en bra kanal att marknadsföra sig i då Björklöven är ett starkt varumärke. Det är 
också ett varumärke man vill förknippas med i Umeå. Dels har det gett oss nya kontakter och 
jag tycker även att det gett nytt forum att nätverka i som inte är det där traditionella.

Vi blev rekommenderade av ett annat företag att gå med som tyckte att det var det absolut 
bästa nätverket att vara med i. Vi får träffa nya affärskontakter och kan göra nya affärer och 
stötta Björklöven på samma gång. Det tycker jag är tre bra anledningar till gå med i 40-klubben 
och gillar man att gå på ishockey kommer det som en extra bonus”

 ANTONIA PAARBOR 
MANPOWER



FAST EXPONERING

Sarg med tvexponering 50 000  kr

Sarg med arenaexponering 30 000   kr

Tekningscirkel - Mittcirkel 250 000  kr 

Tekningscirkel - Ytterzoner 150 000  kr 

Isreklam - Kortsida 75 000  kr 

Isreklam - Mittzon 75 000  kr 

Läktarband 12 000  kr 

Resultattavlan 20 000  kr 

Fast reklam mediakub - toppen 4st. 120 000  kr 

Fast reklam mediakub - botten 4st. 140 000  kr 

ARENAEXPONERING

T3 Center är en av Hockeyallsvenskans mest välbesökta 
med 107 188 åskådare. En perfekt plats för ditt  
varumärke att synas, höras och upplevas. 
 



RÖRLIG EXPONERING

Film Mediakuben - spelaravbrott 10sek 60 000   kr

Film Mediakuben - periodoauser 20 sek 35 000  kr 

Film Mediakuben - powerbreak 30 sek 75 000  kr 

LED-Skylt x 4 20 sekunder 30 000  kr 

LED-Band x 4 20 sekunder 65 000  kr 

PRESENTATIONER

Presentation - Powerplay 45 000  kr 

Presentation - Boxplay 45 000  kr 

Presentation - Line-up 35 000  kr 

Presentation - Första målskytt 50 000   kr

Presentation - Dagens domartrio 35 000  kr 

Presentation - Nästa Hemmamatch 35 000  kr 

Presentation - Kvällens Publiksiffra 35 000  kr 

Presentation - Andra Period 35 000  kr 

Presentation - Tredje Period 35 000  kr 

Presentation - Matchens Knatte 50 000  kr 



MATCHENS FÖRETAG 
Bjud in dina affärspartners till en helkväll där du står i fokus. 

• Eget matchvärdsrum för 20 personer inkl. middag, kaffe och kaka.
• Matchtröja utdelad på isen
• Logotype i matchprogram och på LED-skärmar
• Informationstext uppläst av matchspeaker
• Möjlighet till aktiviteter i arenan
• Utdelning av pris till matchens lirare 

Pris: 30 000 kr 
 
Utöka Ert matchvärdskap med företagshockey. En heldag tillsammans med kunder eller personal där du  
kombinerar bra aktiviteter med marknadsföring. 
 
Pris: 45 000 kr 
 

FÖRETAGSHOCKEY 
Bjud dina kunder på en upplevelse utöver det vanlig - företagshockey med Björklöven. Ni tar med egna  
skridskor så ordnar vi med utrustning och alla detaljer. Det enda ni behöver göra är att försöka skjuta pucken i mål. 
 
Minst 16 spelare
 
Företagshockey Basic
• Eget omklädningsrum
• Utrustning exkl. skridskor
• Domare
• Sekretariat
 
Pris: 895 kr per person 
Inklusive middagsbuffé och matchbiljett: 1295 kr per person 
 

MAT & HOCKEY  
Varje match som Björklöven spelar  i T3 Center är inte bara en folkfest utan också en naturlig  
mötesplats. Här finns stora möjlighet till nya affärskontakter och framtida samarbeten. I vår  
företagslounge träffas upp till 70 företagsgäster under trevliga former med matchbuffé inklusive kaffe 
och kaka. Innan matchen kommer en representant från den sportsliga ledningen och ger senaste nytt. 
Matchen följer du via sittplatser på övre sektion i direkt anslutning.  
 
Vill du sitta mer privat tillsammans med dina kunder finns möjlighet att hyra Umeå Glas Logen som 
rymmer upp till 6 personer eller i Loge 20 som rymmer 10 personer inklusive varmrätt, kaffe och kaka.  
 
Priser exkl. dryck. 
Företagslounge: 695 kr per person 
Loge 20: 9 995 kr 
Umeå Glas Logen: 4 995 kr 

KONFERENS I T3 CENTER 
Håll nästa konferens i arenamiljö, med eller utan ishockey. T3 Center har oändliga möjligheter för din konferens. 
Vi har mötesrum och konferensrum lämpliga från 6 personer upp 65 sittande deltagare. Vi anpassar konferensen 
efter Era önskemål. 
 
Pris från 245 kr per deltagare



“Det är många kunder som vill se ishockey, 
vilket gör det lätt att få med sig kunder på en 
sådan aktivitet.  
 
Jag tycker att kombinationen är suverän med 
konferens, matchvärdsskap och ishockey. En 
bra kundaktivitet samtidigt som vi marknadsför 
oss oss i arenan. Det ser vi väldigt positivt på 
och det har fungerat jättebra. Hela upplägget är 
den stora nyttan för oss på BL Interiör”

“Jag har lärt känna en hel del nya människor 
och det är alltid positivt att vara ute och  
nätverka. 

Det har varit roliga aktiviteter och det har varit 
ännu trevligare att gå på ishockey.”

SANDRA OLOFSSON 
GLÄDJEFABRIKEN

OLOV PERSSON 
BL INTERIÖR





Med egen loge i T3 Center blir varje match en unik möjlighet för dig att träffa kunder 
i en spännande miljö. Det finns möjlighet att beställa mat och dryck till logen och du 
har tillträde till 40-klubbsbaren för att nätverka med andra företag och representanter 
från näringslivet. 

Logen hyrs säsongsvis och kan nyttjas även under vardagar för möten eller  
konferenser. Logen kan även nyttjas vid Björklövens matcher under hela säsongen 
men vid övriga evenemang tillkommer biljettkostnad.

LOGE

1 10 personer + 5 extraplatser 145 000 kr

2 10 personer + 3 extraplatser 160 000 kr

3   9 personer + 3 extraplatser 140 000 kr

4   9 personer + 3 extraplatser 150 000 kr

5   9 personer + 3 extraplatser 140 000 kr

6 17 personer + 8 extraplatser 285 000 kr

7   9 personer + 3 extraplatser 165 000 kr

8   9 personer + 3 extraplatser 165 000 kr

9   8 personer + 3 extraplatser 150 000 kr

10 10 personer + 3 extraplatser 170 000 kr

11 19 personer + 3 extraplatser 300 000 kr

12   8 personer + 3 extraplatser 125 000 kr

13 10 personer + 3 extraplatser 160 000 kr

14   4 personer + 3 extraplatser 100 000 kr

15   4 personer + 3 extraplatser 100 000 kr

16   4 personer + 3 extraplatser 95 000 kr

17   4 personer + 3 extraplatser 95 000 kr

18   4 personer + 3 extraplatser 90 000 kr

19   4 personer + 3 extraplatser 90 000 kr

ARENALOGER



Med ditt varumärke på Björklövens matchdräkt finns du med överallt. Ditt varumärke finns även 
med när spelarna deltar i olika evenemang utanför isen, på matcher och på våra souvenirtröjor. 
Skulle det inte vara för att dräkten måste tvättas emellanåt skulle man kunna säga att du exponeras 
dygnet runt.

MATCHDRÄKTEN

Axlar - Sida Offert

Axlar - Toppen Offert

Axlar - Baksida Offert

Bröst - Topp Offert

Bröst - Mellan Offert

Bröst - Botten Offert

Bröst - Ovanför Björklövet Offert

Bröst - Nedanför björklövet Offert

Halskrage Offert

Armar - Under armarna höger&vänster Offert

Rygg - Ovanför spelarens nummer Offert

Rygg - Nedanför spelarens nummer Offert

Byxa - Revär/sida Offert

Byxa - Baken Offert

Lår - Framsida Höger Offert

Lår - Framsida Vänster Offert

Lår - Baksida höger Offert

Lår - Baksida Vänster Offert

Hjälm - Båda sidor Offert

Hjälm - Ovansida mitten Offert

Hjälm - Framsida ovanför visir Offert

Målvakt - Skydd & hjälm Offert

Värmningströja - Logo bröstet Offert

Damasker Offert

Med din egna spelare skapas unika möjligheter att uppmärksammas på matcherna och i media. 
Ett bra sätt att stick ut från mändgen. Spelaren är din att använda i din egen marknadsföring eller 
på olika event. Självklart kan du köpa flera spelare om du vill öka möjligheterna till exponering. 

• Presentation spelare och logotype på mediakuben
• Spelarens bild med logotype på hemsida
• Spelarens matchtröja (replica) med signatur  

 
Pris: 25 000 kr

EGEN SPELARE





Affärsnätverket – Ett medlemskap för två  
personer i Björklövens affärsnätverk 40-klubben 
 
CSR Partner – Tillsammans med Björklöven  
genomför CSR arbeten  
 
Säsongskort silver -  5 kort med tillträde vid 
samtliga grundseriematcher för Björklöven med 
tillträde till företagsbaren för kortinnehavaren

Exponering – Visa upp ditt företag tillsammans 
med Björklöven till ett värde av 150.000 kr

Merchandise – Inramad matchtröja replica 
 
 
Paketpris              200 000 kr

Guld Silver
Affärsnätverket – Ett medlemskap i Björklövens 
affärsnätverk 40-klubben 
 
Matchvärd – Låt ditt företag stå i centrum under 
en match i grundserien 
 
Säsongskort silver -  3 kort med tillträde vid 
samtliga grundseriematcher för Björklöven med 
tillträde till företagsbaren för kortinnehavaren

Exponering – TV-mässig sargplats 
 
Merchandise – Matchtröja replica

 
 
Paketpris                     100 000 kr

Säsongskort silver -  2 kort med tillträde vid 
samtliga grundseriematcher för Björklöven med 
tillträde till företagsbaren för kortinnehavaren 
 
Biljettpott – 25 sittplatsbiljetter att nyttja under 
grundserien 
 
Exponering – Sargplats arenasidan. 
 
Nätverkande – 15 platser i vår företagslounge 
under valfri match i grundserien

Paketpris                50 000 kr

Brons Basic
Säsongskort basic -  2 kort med tillträde vid 
samtliga grundseriematcher för Björklöven 
 
Exponering – Skylt på läktarbandet 
 
Nätverkande – 5 platser i vår företagslounge 
under valfri match i grundserien 
 
 
 

Paketpris                25 000 kr

PARTNERPAKET



Partner

Bronspartner

25 000 kr

• Inbjudan till företagshockey 
Tillsammans med andra partners spelar ni 
en hockey och en chans till nätverkande

• Kostandsfri uppgradering av säsongskort 
Uppgradering till Silverkort med tillträde till 
företagsbaren för kortinnehavaren

• Inbjudan till nätverksresa 
mot extra kostnad

• Inbjudan Lövengolfen 
Björklövens golftävling mot andra 
företag med avslutande bankett

50 000 kr

Silverpartner
100 000 kr

Guldpartner
200 000 kr

Huvudpartner
500 000 kr

• Inbjudan till julbord 
Fira in julen tillsammans med spelare & 
ledare från Björklöven

• Extra nätverkslunch 
Träffa andra företag på  
nätverkslunch vid två tillfällen  
under säsongen

• Lagbild 
Bild på årets lag efter säsongen

• Företagsnamn på webb 
Under fliken partner

• Inbjudan till Kickoff 
Nätverkande och senaste nytt 
inför säsongen på företagskickoff

• Nätverkslunch 
Träffa andra företag på  
nätverkslunch

• VIP-parkering 
Tillträde för parkering på framsidan av  
T3 Center under matcherna för 1 person

• Spelare och ledare 
för eget företagsevent vid ett tillfälle per 
säsong i samråd med Björklöven

• Mailutskick 
Erbjudande eller information till 
övriga Björklövenpartners

• Associationsrätt 
Rätten att använda sig av begreppet  
huvudpartner till Björklöven eller annan 
likvärdig formulering 
 
Använda Björklövens spelare och ledare 
i egen marknadsföring i samråd med 
Björklöven

• Spelare och ledare 
för eget företagsevent vid ett 
tillfälle per säsong i samråd med 
Björklöven 

• Exponering logotype 
tillsammans med huvudpartners

• Exponering av logotype 
på LED-skärmar

PARTNERFÖRMÅNER

Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra partners och skapa möjligheter att stärka era affärer och relationer med 
kunder och medarbetare. Utöver det samarbete och produkter som du valt så ingår även följande förmåner som  
partner.  

För varje partnernivå tillkommer fler förmåner. 



BJÖRKLÖVENS DAMLAG

MATCHDRÄKTEN

Axlar - Sida

Axlar - Toppen

Axlar - Baksida

Bröst - Topp

Bröst - Mellan

Bröst - Botten

Bröst - Ovanför Björklövet

Bröst - Nedanför björklövet

Rygg - Ovanför spelarens nummer

Rygg - Nedanför spelarens nummer

Byxa - Revär/sida

Byxa - Baken

Lår - Framsida Höger

Lår - Framsida Vänster

Lår - Baksida höger

Lår - Baksida Vänster

Hjälm - Båda sidor

Hjälm - Ovansida mitten

Hjälm - Framsida ovanför visir

Målvakt - Skydd & hjälm

Värmningströja - Logo bröstet

Damasker

Efter en solklar serieseger i Damettan Norra blev motståndet för tufft i 

kvalserien. Laget slutade på en femte plats men det unga Björklövenlaget 

fick värdefull erfarenhet inför framtiden.  

 

Publikt tog Björklöven flera steg framåt. 189 säsongskort såldes och totalt 

placerar sig Björklövens damer i toppen av publikligan bland samtliga lag i 

svensk damhockey.  273 åskådare per snitt är en ökning med hela 64% från 

förra säsongen.

STÅLPARTNER 
2 säsongskort dam 
Lagbild på årets trupp 
Logotype på LED-skärm 10 sekunder 
Företagsnamn på bjorkloven.com 
Nätverkslunch 1 tillfälle

 
Pris: 10 000

STÅLPARTNER PLUS 
4 säsongskort dam 
Lagbild på årets trupp 
Logotype på LED-Skärm 10 sekunder 
Företagsnamn på bjorkloven.com 
Nätverkslunch 1 tillfälle 
Läktarband i T3 Center

Pris: 20 000

HUVUDPARTNER DAM 
Produkter enligt offert 
Pris: 100 000 





För många barn och ungdomar är idrotten, näst efter skolan och hemmet, den viktigaste uppfostringsmiljön. De  

attityder och värderingar som förmedlas där präglar i stor utsträckning barns och ungdomars personliga utveckling. 

I Björklöven genomsyrar vår värdegrund allt arbete i föreningen. Vi välkomnar alla, oavsett ålder, kön, etnisk bakgr-

und och sexuell läggning. Sporten är i fokus, men i vår roll som samhällsaktör vill vi även verka för ett öppet demok-

ratiskt samhälle. Som ungdomspartner är du med och utvecklar ungdoms och juniorverksamheten i Björklöven. 

Ditt partnerskap hjälper Björklöven att växa, trygga framtiden för många unga och skapa förutsättningarna som 

krävs för att verksamheten ska fortsätta framåt.

Ungdomspartner 

Företagsnamn på bjorkloven.com

Väggskylt B-hallen 2 x 1 meter

Inbjudan till Kickoff inför säsongen 

Partnerdiplom

Pris: 10 000 kr 

Ungdomspartner Plus

2 st säsongskort Björklöven Dam 

Biljettpott med 10 biljetter till A-lagets matcher 

Företagsnamn på bjorkloven.com

Väggskylt B-hallen 2 x 1 meter

Inbjudan till Kickoff inför säsongen

Partnerdiplom 

Läktarband i T3 Center

Pris: 20 000 kr

ISHOCKEYFÖRENINGEN BJÖRKLÖVEN



TRE KRONORS
Hockeyskola

180
AKTIVA

ungdomsspelare

537
LÖVENBYGGARE

2016

215
MEDLEMMAR
IF Björklöven

1108



BJÖRKLÖVEN FÖRSÄLJNING

Joakim Gustafsson

VD

+ 46 90 712574

Michael Dahlén

Försäljningschef

+ 46 90 712575

Simon Ahlberg

Säljare

+ 46 90 712582

Anders Blomberg

40-klubbsansvarig

+ 46 70 8530195


