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Vi är en förening att
vara stolt över. Det är
inte minst på grund av
er som sponsorer och
samarbetspartners

Hertzöga BKs vision
Vi strävar efter att:

Hertzöga BK

• Alla upplever tiden i Hertzöga som en
höjdpunkt i livet

Sponsorer &
samarbetspartners

• Spelare & ledare utvecklas i sina roller
och som individer
• Ilanda IP är en mötesplats för alla

WWW.HERTZOGABK.SE
HERTZOGABK@TELIA.COM
054 - 531290

• Hertzöga BK syns och gör skillnad i
samhället

Varför stödja
Hertzöga BK
• Vår verksamhet är viktig och har stor
betydelse för många i Skåre
• Tack vare ert stöd har Hertzöga BK
möjlighet att bedriva idrotsverksamhet
för barn & unga, från fotbollsskola till
A-lagsspel samt innebandy och tennis
• Vi verkar för att fotbollen i sin verksamhet bidrar till ungdomarnas allsidiga
fysiska och sociala utveckling. Detta gör
vi i en personlighetsutvecklande miljö
Vi i Hertzöga BK ser fram emot ett långt
och varaktigt samarbete som vi hoppas
gagnar båda parter.

Hertzöga BK hade en stor kväll på Värmlands
Fotbollförbunds Fotbollsgala i Arvika 2017. Hertzöga
BK blev Årets Förening, för andra året i rad och till
det tog vi 5 individuella priser. Årets målvakt blev
Johanna Gunnarsson, Årets back blev Tom Larsson
och Ellen Abrahamsson, årets forward blev Dawood
Bethio Yako och Wilma Borr.

Sponsorförmåner:
• Möjligheter att genomföra kampanjer i
samarbete med Hertzöga BK
Hertzöga BK bildades 1962.
Föreningen har drygt 1100
medlemmar. 2017 var 34
fotbollslag, 15 Futsal-lag och
10 innebandylag igång på
både flick- & pojksidan.

• Möjlighet att samarbeta med A-lagsspelare i reklamkampanjer / annonser
• Möjlighet att distribuera reklammaterial
exempelvis tidningar / broschyrer i
samband med matcher och cuper
• Sponsorträff i samband med A-lagsmatch där någon från Hertzöga BK
berättar om vad som är på gång,
samtidigt ger det möjlighet till
nätverkande

Årets barn- &
ungdomsförening
”Hertzöga BK är en förening som sätter
utvecklingen i centrum. De utvecklar samhället, idrottsplatsen, föreningen och dess
spelare och ledare. Det är en förening som
tar ansvar för sina medlemmar och gör
beundransvärda insatser gör att utveckla värmlandsfotbollen. Hertzöga är årets
barn- och ungdomsförening i Värmland år
2014.”
Annelie Larsson
Ordförande, Värmlands Fotbollsförbund

