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Gör som många andra 
stöd IBK Vänersborg 

Innebandy är idag Sveriges näst största 
lagidrott med över 120 000 licensierade spelare. 
Det är också Vänersborgs största lagidrott 
under vinterhalvåret med nästan 400 aktiva 
tjejer och killar.  
 
Klubben har 13 ungdomslag i seriespel och till 
det kommer ett flick- och ett pojklag som 
ännu inte spelar matcher. På seniorsidan har vi 
två herrlag, ett juniorlag samt ett A-lag (div 2 
Västergötland) samt ett juniorlag på damsidan. 
 
För de allra yngsta är det innebandyskolan 
som gäller. Här spelar både tjejer och killar och 
de får på ett lekfullt sätt lära sig grunderna i 
innebandy och hur roligt det kan vara att vara 
delaktig i en lagidrott.  När man fyller sju år får 
man bilda ett eget lag men man spelar ännu 
inga matcher. Tävlandet i form av sammandrag 
dröjer ytterligare något år. 
 
Vi i IBK Vänersborg tror att en stor bredd är 
grunden för vår seniorverksamhet och därför är 
vi noga med att sätta prestationen och inte 
tävlandet i fokus. Detta innebär bl.a. att 
toppning inte är tillåtet förrän spelarna når 
juniorålder. 
 
IBK Vänersborg är också en förening där alla är 
välkomna, oavsett bakgrund eller kön. Att lära 
ungdomar respekt och tolerans är viktiga delar 
i utbildningen och det görs bl.a. genom att lag i 
de yngre tonåren har ett stort utbyte. Pojk- och 
flicklagen i samma ålder har både 
gemensamma träningar, aktiviteter och åker på 
cuper tillsammans.  
 
Vi är en förening för alla! 
 

En Friskare förening  
Är ett exempel på arbete som vi bedriver i vår 
förening där ert stöd är ovärderligt. Vi är en 
växande förening som är övertygade om att vi 
med ert stöd kan skapa stora förändringar, både 
idrottsligt men inte minst för alla ungdomar i 
Vänersborgs kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vet alla att bra mat och dryck har betydelse för 
såväl hälsa som prestation. Genom att barn och 
ungdomar i många fall är idrottsaktiva på sin fritid 
har idrottsföreningarna en stor potential att vara 
en positiv medspelare för att bidra till goda vanor. 
Inte minst gäller det att skapa bra förhållanden för 
goda mat- och dryckesvanor i hallar och 
klubbstugor. Tyvärr ser inte verkligheten ut så 
idag och vi är väl medvetna om att våra barn och 
ungdomar dagligen har tillgång till ohälsosam 
mat. Tänk vilka möjligheter det 'finns att erbjuda 
hälsosamma och fräscha produkter i föreningens 
kiosk i samband med träning och matcher. IBK 
Vänersborg lanserar därför projektet ”En Friskare 
Förening”. Detta innebär att vi förändrar vårt 
kioskutbud i syfte att erbjuda ”bättre bränsle” till 
våra barn och ungdomar. För vår förening blir det 
en spännande satsning då vi tar bort storsäljande 
produkter såsom godis, läsk och chips och ersätter 
med andra, mer hälsosamma alternativ. Men vi 
tror på långsiktighet och tack vare våra 
samarbetspartners tar vi klivet mot att erbjuda 
sundare och nyttigare produkter kring våra 
träningar och arrangemang.   
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Vänersborg 

Som sponsor till IBK Vänersborg har du möjlighet att 

synas på flera olika sätt. Du kan t.ex. välja att synas 

extra för klubbens medlemmar och föräldrar genom 

matchprogram, sargreklam och hemsida. Det finns 

också möjlighet att dra nytta av A-hallens alla andra 

arrangemang genom att synas på den fasta sargen 

eller på en kortvägg. 

Matchannons 

Matchannons brukar läggas upp på vår hemsida och 

i flera sociala medier ca: 1 vecka innan 

hemmamatch. I dessa annonser lyfter vi även fram 

våra matchsponsorer. 

Matchprogram 

Matchprogrammet brukar vara mycket populärt som 

besökare använder under match men även tar med 

sig hem. 

 

Matchsponsor  

( 3000 kr ) 

Inuti matchprogrammet finns ett faktablad med 

information om de spelande lagen. Som 

matchsponsor syns er logga i programmet. 

Dessutom nämns ert företagsnamn av matchens 

speaker vid minst 2 tillfällen. 

Fasta sargen 
(Reklamskylt mellan/liten – 8000/5000 kr* ) 

Den fasta sargen är en avskiljare mellan läktare och 

golv. Denna sarg sitter alltid uppe och syns på alla 

arrangemang och aktiviteter i Idrottshuset. 

I denna sponsring ingå även Företagslogga på hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vid nytt sponsoravtal tillkommer kostnad för skylt år 1 

samt vid eventuella ändringar vid befintlig skylt. 

Reklamskatt tillkommer på sponsoravtalen med 8% 

Gäller ej reklam på hemsidan. 

 

Hemsida 

( 1000 kr) 

IBK Vänersborgs har en hemsida som är välbesökt av 

medlemmar, föräldrar och gästande lag. Här finns 

spelprogram, kalendrar, matchanalyser, bilder och 

information från alla föreningens lag från de allra 

yngsta pojkarna och flickorna som bara är 5 år till 

seniorerna och föreninges ca 50 ledare. Här finns även 

information om Red Stars bollen samt Aqua Blå Open. 

Givetvis länkar ert företags logotype direkt till er 

hemsida om ni önskar. 

Matchklockan 
(Reklamskylt stor – 9000kr*) 

På den ena kortsidan i A-hallen sitter matchklockan 

och en analog klocka. Detta är den bästa platsen i A-

hallen då den alltid är synlig på alla arrangemang och 

aktiviteter. 

Under musikarrangemang byggs scen upp mot denna 

vägg men tack vara dess höjd syns skyltarna ändå. 

Reklamplatsen är till höger om den analoga klockan. 

I denna sponsring ingå även Företagslogga på 

hemsida. 

 

 

Jag är intresserad av att stötta 

IBK Vänersborg 

Namn / Företag 

 

Telefon: 

 

E-Mail 

 

Intresserad av 

 

Eller maila, marknad@ibkvanersborg.se 
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