
INVESTERA I EN LITEN 
HOCKEYSPELARE

FÖRETAGSSTÖD OCH SPONSORSKAP 
TILL BÄCKEN HC



Om Bäcken HC
Bäcken HC är en anrik förening – vi går under parollen ”Göteborgs 
 Klassiska ishockeyklubb”. Föreningen startades redan 1954 och är själv-
klart registrerad hos riksidrottsförbundet. De första skrinnarskären togs 
på naturis i Delsjön, men sedermera flyttades dessa till utomhusrinken vid 
Ullevi. Via Frölundaborgs ishall tog vi slutligen klivet in i en av Göteborgs 
nyaste hallar, Marconihallen. Invigdes 2013. Vi bedriver verksamhet från 
skridskoskolan till A-lag. Vårt representationslag spelar i division 2 och 
har sportsliga ambitioner att nå högre – division 1 som ett första steg. 
Sportsliga resultat är viktiga, men framförallt ser vi som klubbens uppgift 
att fostra ungdomar, att verka och vara en del av ett lagbygge, att respek-
tera varandra och uppställda riktlinjer, uppleva laganda och glädje.

Ledarskap, ledarutveckling och engagemang är centrala delar för att 
kunna bedriva vår förening. Ca 300 medlemmar är vi i dagsläget, med en 
ambition att bli fler. En av våra viktiga uppgifter är att utveckla ungdomar 
sportsligt såväl som individuell personlig utveckling. Vår ambition är att 
ha bredd i föreningen, vilket skapar också förutsättningar för de som vill 
satsa målinriktad på sin hockey. De riktigt bra talangerna fortsätter ofta 
sin bana i någon av våra elitklubbar som finns representerade i landet.

Bäcken HC – det självklara valet
Vår vision som förening är att vi skall vara det självklara valet för dig som 
förälder, hockeyspelare, ungdom, ledare, leverantör eller samarbets-
partners. En hög ambition som ställer krav på oss som lotsar föreningen.
Framför allt kräver det lyhördhet, ödmjukhet men också en vilja att 
förändra, utveckla utifrån de behov som uppkommer. Det är vår ambition 
och skall så vara.

Vill du vara med att stödja oss?
Alla former av stöd till vår förening är tacksamma. Det kan vara monetära 
såväl som att engagera sig närmare, eller att utföra uppgifter. Allt tages 
tacksamt emot. Vår ambition är att varje individ i laget, föreningen får ett 
stöd i sin utveckling. Det kan vara så enkelt som att bli sedd, att bli  
lyssnad på att känna delaktighet. Det ställer stora krav på våra ledare, 
som behöver ägna mycket tid i sitt utövande. Mestadels är det ungdomar 
som framförallt behöver uppleva trygghet – och vi tror på att när vi är 
trygga presterar vi också bättre. Som förening behöver vi aktivt utveckla 
ledarskapet och investera både i tid och pengar för utveckling, såväl 
som att vi behöver tröjor till lagen, skridskoslipar, hockeymaterial, låne-
utrustning osv. för att kunna utveckla oss.

Din hjälp som företag är mycket uppskattad. Vi kan erbjuda en mängd  
olika sätt att stödja oss – men det viktigaste är kanske att du som  
företagare ser det som att ditt bidrag verkar till en aktiv, meningsfull fritid 
för våra ungdomar. Ju mer vi kan göra och investera i våra ungdomars 
utveckling, desto bättre samhälle är vi en del av att skapa. 

I det affärsmässiga perspektivet ordnar vi nätverksträffar företagare  
emellan och sponsormatcher där tillfälle ges att träffas och prata framtid 
och intressanta uppslag. Din logotype eI. skylt syns antingen på isen, 
sargen och på vår hemsida. Och vi hoppas på dig och dina medarbetare 
som en frekvent besökare på våra matcher i Marconihallen. Frölunda och 
Scandinavium i all ära, men Bäcken HC och Marconihallen erbjuder en 
alternativ upplevelse med närhet, jämnhet och svängande matcher. Nivån 
är hög och stämningen är på topp. Varmt välkommen till oss.

Visste du att...
Bäcken HC har varit ett stolpskott från 
att gå upp i hockeyns högsta serie. 
Håkan Hermansson, Bäcken HC´s ende 
hedersmedlem, var ”stolpskjutaren”. 
Håkan berättar gärna mer historier vid 
tillfälle då ni ser honom på en A-lags-
match i hallen”

Visste du att...
Bäcken HC har över 100 barn  
inskrivna i vår hockeyskola och har 
ambitionen att var den ”mest  
attraktiva” hockeyskolan i regionen. 
Varmt välkomna med era barn.



Som sagt allt stöd är välkommet och dina idéer är välkomna – vi är fullt flexibla.
Men om du skulle vilja göra det enkelt för dig har vi tagit fram några sponsorpaket 
som kan verka som en riktlinje. Och du förbinder dig endast för det året du är med 
– men varje år kommer du få frågan om du önskar vara med kommande säsong 
och du har full frihet att välja om eller inte eller vilket belopp. Vi är djupt tacksamma 
för alla former av stöd. Vi lovar att vi som aktiva i styrelsen kommer jobba
passionerat framåt och göra vårt bästa för hockeyn, individen och de som spelar 
hos oss.

Vi ses i hallen!

Sponsorplats
Sarg 2x1 meter 10 000 SEK (just nu kampanj 5 000 SEK)
Tekningscirkel 20 000 SEK
Mittcirkel  35 000 SEK
Ismaskin  40 000 SEK

Företagsklubben och privat 1 000 SEK (ditt företag visas på tavla i cafét).  
Det ingår alltid att man får sin logotype eller namn på hemsidan.
Har ni själva någon idé så är ni välkomna att ta kontakt med oss.

Kontakta någon av följande:
Dennis, 0735-13 62 28
Pierre kanslist, 0736-82 43 15
Ronny, 0709-39 54 83


