Partnerprogram Sponsring
2018 & 2019

2018-10-29

IFK Malmö Handboll – en ideell handbollsförening
IFK Malmö Handboll är en ideell förening som nästan uteslutande förlitar sig på ideella resurser. Utan
passionen hos dessa tränare och ledare – som alla dagar i veckan med stort engagemang utbildar
våra barn och ungdomar - så hade inget fungerat. Därtill kommer givetvis alla funktionärer och
stöttande föräldrar.
Hela ansvaret för att driva IFK Malmö Handboll framåt ligger dock inte på våra tränare och ledare. I
den nyvalda styrelsen tar vi allvarligt på en av våra viktigaste uppgifter framöver – att med stort driv
och öppenhet skapa de bästa förutsättningar för våra tränare och ledare. Det ska vara enkelt att vara
ledare i IFK Malmö Handboll!
Styrelsens uppgift är att bygga en solid grund ovanpå vilken föreningen kan fortsätta utvecklas
framöver. En god ekonomi är en viktig del i denna grund!
Föreningens intäkter från medlemmarnas avgifter samt från offentliga bidrag ska vara tillräckligt för
en balanserad ekonomi. Därutöver tillkommande intäkter i form av sponsorkronor ska med full
transparens investeras direkt i våra barn och ungdomars handbollsmiljö. Det kan exempelvis handla
om ny träningsutrusning, anmälningsavgifter och/eller gemensamma resor till cuper.
Våra sponsorer ska vara försäkrade om att de aktivt bidrar till att förhöja värdet av våra barn och
ungdomars tid i vår förening.

Värdegrund för IFK Malmö Handboll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har som målsättning att innefatta barn- ungdoms- och seniorverksamhet.
Vi anser att alla människors värde är lika.
Vi finns till för att berika våra medlemmars fritid och på så sätt bidra till ett lyckligt liv. Vi
finns, vid sidan av de sportsliga målsättningarna, till för att få medlemmarna att må bra.
Vi behandlar varandra, motståndarlag, domare och funktionärer med respekt och värdighet.
Vi är en religiöst och politiskt obunden förening.
Vår styrelse och ledare skall försöka skapa en miljö och en kultur som gör att spelare och
medlemmar vill vara aktiva i föreningen under lång tid.
Vi gör inga ekonomiska satsningar som kan äventyra en sund ekonomi och därmed riskera
inskränkningar i verksamheten.
Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet för alla medlemmar då utveckling ger
inspiration, stimulans och motivation.
Vi strävar in i handbollsframtiden genom att ha barn och ungdomar i fokus gällande
utbildning och utveckling.
Vi arbetar utifrån styrdokumentet ”Gula Ledstjärnan” (se www.ifkmalmohandboll.se).
Vi som representerar IFK Malmö Handboll gör alltid vårt bästa för att bli ännu bättre.
Alla som delar och stöder vår värdegrund är välkommen att engagera sig i IFK Malmö
Handbolls framtid.

Detta är IFK Malmö Handboll
IFK Malmö Handboll har en bred barn- och ungdomsverksamhet. Det är denna som utgör basen i vår
förening och det är den som får vår primära uppmärksamhet.
Våra lag

IFK är med sina 18 lag representerade i alla barn- och ungdomsserier
från P9/F9 upp till A-serien för både damer och herrar.

Våra spelare

Varje vecka under säsong träffar våra 431 spelare sina tränare vid 32
träningstillfällen.

Våra ledare

På ideell basis och med passion gör våra ledare en fantastisk insats för
våra medlemmar varje vecka.

Våra hemma-matcher

Vi välkomnar gästande lag i Stapelbäddshallen vid 291 tillfällen under
säsong 2018/2019.

Cupper

Våra lag representerar IFK på ca 20 cupper varje säsong.

Våra färger

Vi spelar våra matcher med gula tröjor och svarta shorts. Våra
sponsorer (partners) exponeras på tröjorna.

Vår arena

Stapelbäddshallen betraktar vi som vår. Här genomför vi våra träningar
och spelar merparten av våra hemma-matcher.

Vår del av Malmö

IFKs medlemmar kommer från spridda delar av Malmö men tonvikten
ligger på Västra Malmö mot Limhamn och Bunkeflostrand.

Vår publik

Förutom våra gästande lag och deras anhöriga så kommer vår publik
egna led. Det är föräldrar och syskon som kommer för att heja fram sitt
lag. Föräldrar som är positivt inställda till både ideellt engagemang och
den hjälp som kommer från våra sponsorer.

Hemsida

På ifkmalmohandboll.se publicerar vi all information som har med vår
förening att göra. Hemsidan ger ofta det första intrycket till föräldrar
vars barn vill börja spela handboll.

Sociala media

Vi är aktiva på såväl Facebook som Instagram.

Så här kan ni vara med och stötta som partner!
Nedan presenterar vi våra sponsorpaket och de fördelar som vi menar ett sponsorskap av vår
förening för med sig. Vi är givetvis också öppna för era tankar och föreslag om vad vi skulle kunna
göra tillsammans. Kontakta oss så träffas vi gärna över en lunch eller fika för ett samtal.

Guldpartner
•
•
•
•
•
•

Exponering (primär) på matchtröjor (fram). Matchtröjan används ca 3 år.
Logo på banderoll i Stapelbäddshallen (hall)
Logo på sponsortavla i Stapelbäddshallens entré
Logo (direktlänk) på ifkmalmohandboll.se
Möjlighet till e-postutskick till föreningens samtliga medlemmar 2ggr/säsong
Inbjudan till säsongskick-off och IFKs årliga julfest

Silverpartner
•
•
•
•
•
•

6 000/år

Logo på banderoll i Stapelbäddshallen (hall)
Logo på sponsortavla i Stapelbäddshallens entré
Logo (direktlänk) på ifkmalmohandboll.se

Nätverkssponsor
•

25 000*/år (3 år)

Exponering (sekundär) på matchtröjor (ärm). Matchtröjan används ca 3 år.
Logo på banderoll i Stapelbäddshallen (hall)
Logo på sponsortavla i Stapelbäddshallens entré
Logo (direktlänk) på ifkmalmohandboll.se
Möjlighet till e-postutskick till föreningens samtliga medlemmar 2ggr/säsong
Inbjudan till säsongskick-off och IFKs årliga julfest

Bronssponsor
•
•
•

40 000*/år (3 år)

3 000/år

Logo (direktlänk) på ifkmalmohandboll.se

Medlemssponsor
•
•

*

Som medlemssponsor ges en rabatt till våra medlemmar då de visar sitt IFK Malmö Handboll
medlemskap. Därutöver utgår en kick-back till föreningen enligt överenskommelse
Logo (direktlänk) på ifkmalmohandboll.se iunder fliken ”medlemssponsorer”

Nya matchställ kommer till säsong 2019/2010. Guld- och Silversponsorer kommer fram till dess ges
exponering i Stapelbäddhallen i form av Rollups enligt överenskommelse. Exklusive eventuellt tillkommande
tryckkostnader

Stöd ett enskilt lag – bli lagsponsor!
IFK Malmö Handboll uppmanar lagledare och föräldragrupper att söka sponsorer till sina respektive
lag eftersom detta ökar valfriheten vid anmälan till cuper och minskar samtidigt pressen på enskilda
föräldrar.

Policy för sponsring av lag
•
•
•

•

•
•

Vid lagsponsring går 70% av beloppet till laget och 30% tillfaller föreningen.
Matchställen är avsedda för föreningens sponsorer vilket innebär att lagsponsorer inte kan
ges utrymme på de samma.
Alla profilkläder ska köpas in på Stadium Teamsales och baserat på föreningsavtalet mellan
IFK Malmö Handboll och Stadium. Detta eftersom avtalet ger en bonus både till vår förening
och till våra medlemmar vid inköp.
Lagsponsorerna ska (precis som föreningssponsorerna) ha sunda etiska och moraliska
värderingar. IFK Malmö Handboll godkänner inte sponsorer med religiösa, politiska och
drogliberala profiler.
Lagsponsorer kan inte vara konkurrerande verksamheter till våra föreningssponsorer. IFK
Malmö Handbolls styrelse förbehåller sig rätten att i efterhand neka en lagsponsor och ska
då redogöra för skälen som ligger bakom ett sådant beslut. Kontakta gärna sponsorutskottet
på förhand om osäkerhet uppstår.

Vad innebär det att vara partner till IFK Malmö Handboll?
Som partner eller sponsor till IFK Malmö Handboll så delar du våra värderingar och väljer att
stötta oss så att vi som förening kan fortsätta att sprida glädje och gemenskap och se till våra
420 aktiva utövare utvecklas både som individer och som handbollsspelare.

Kontakta oss!
Vi hoppas att du nu har fått en hyfsat god inblick i vår förening. Vi hoppas också att du kan tänka dig
att hjälpa oss att bli en ännu bättre förening för våra medlemmar genom att bli Sponsor.
Är du intresserad av att sponsra IFK Malmö Handboll eller kan tipsa oss om vilket företag som vi bör
ta kontakt med – kontakta någon av oss nedan. Vi ringer gärna dig, mailar dig, fikar med dig eller
träffar dig över lunch. Det viktigaste är att vi kommer vidare 😊

Camilla Grevstad

Håkan Hildingsson

Michael Lindholm

Camilla Grevstad

camilla.grevstad@gmail.com

072-522 00 74

Håkan Hildingsson

hakanhildingsson@mac.com

0793-043301

Michael Lindholm

mibubygg@hotmail.se

070-6160391

