
Sponsorer & 
samarbetspartners



För dig som vill stödja en barn och ungdomsförening med en vision att:
• Alla upplever tiden i Hertzöga som en höjdpunkt i livet
• Spelare och ledare utvecklas i sina roller och som individer
• Ilanda IP är en mötesplats för alla
• Hertzöga BK syns och gör skillnad i samhället 

Vi är en förening som arbetar hårt ideelt för att ni som sponsorer skall kunna vara stolta 
över ert stöd.

• Vår verksamhet är viktig och har stor betydelse för många i Skåre med omnejd.

• Med ert stöd har Hertzöga BK möjlighet att bedriva idrotsverksamhet för barn, unga och seniorer 
   med i huvudsak fotboll som idrott, men även innebandy, Futsal och tennis. 

• Hertzöga BK, bildades 1962 och har hemma arena på Ilanda IP och Ilandaskolan i Skåre, Karlstad. 

Arbetar på…
UNGDOMSFOTBOLL
• Nytt på Ilanda IP; Motorikbana, Fotbollsgolfbanan

• Målvaktsutbildning 

• Utbilda ledare så att de i sin tur utbildar bättre spelare 

DAMFOTBOLL
• Att många i de äldre tonåren fortsätter spela i J-lag & U-lag 

• Fler som besöker Ilanda och våra matcher 

• Individer och lag ska utvecklas genom att spela på bra och rätt nivåer

HERRFOTBOLL
• Kvar i div 3

• Ekonomi i balans

INNEBANDY
• Ny hall i Skåre 

• Ha kvar ett herrlag i seriespel

• Få till ett damlag i seriespel Vi i Hertzöga BK hoppas ni ser oss som er 
samarbetspartner och att vi därigenom kan se 
fram emot ett långt och varaktigt samarbete 
som gagnar alla parter.

Föreningen har för närvarande:
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FRAMGÅNGAR
2017 blev både Hertzögas Dam- & Herr-fotbollslag seriesegrare och flyttar därmed upp 
till division 2 respektive division 3 för säsongen 2018. 

Hertzöga BK har två år i rad utsetts till Årets fotbollsförening i Värmland, 2016 och 2017.
 

ARRANGEMANG
Hertzöga arrangerar flertalet cuper:

• Inomhuscupen, Futsal senior i januari

• 10-åringarnas cup för flickor och pojkar i augusti

• Genrepet, 9-åringar som genrepar för 10-åringarnas i september

• Mästercupen, i juni då Sveriges bästa 14-åriga tjejer gästar Ilanda arena  

Det finns även andra arragemang som föreningen genomför på årlig basis:

• HBK-dagen, den 6 juni är nationaldag för det svenska folket, för oss i Hertzöga BK 
   är det också HBK-dagen. På Ilanda arena bjuds det högklassig fotboll under hela 
   dagen från både barn-, ungdom- och seniorlag,samt andra roliga gratis evanenmang 
   för barnen.

• Ilandadagen, vårstädar vi arenan och bygger om det behövs.

• Landskampen, ett utbyte med den norska föreningen Konsvinger IL där 
   ungdomslagen spelar matcher på varandras anläggningar vart annat år. 

• Landslagets Fotbollskola, med anmälningsavgift, där 6-12 åringar lär sig  
   att sätta guldkant på passningarna, straffsparkarna, nickarna och tekniken 
   samt får spela roliga matcher tillsammans med nya och gamla kompisar. 
   Ledare är våra ungdomsspelare som sommarjobbar.

• Nyårspromenaden, en tipspromenad där alla pengar som kommer in går 
   till välgörande ändamål, 7 740kr gick till Childhood 2017. 

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 fem individuella priser. 
Årets Målvakt, Johanna Gunnarsson, 
Årets Back, Tom Larsson och Ellen Abrahamsson, 
Årets Forward, Dawood Bethio Yako och Wilma Borr. 

”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 ung
 domsförening i Värmland år 2014.”

 Annelie Larsson 
 Ordförande, Värmlands Fotbollsförbund

Hertzöga BK har två år i rad utsetts till Årets barn- & 
ungdomsförening i Värmland, både 2014 och 2015.

Emma Eriksson fick på VFFs 
årsmöte ta emot priset årets 
flickspelare 2017.

Årets barn- & 
ungdomsförening

I samband med 
dessa cuper och 
arrangemang finns 
möjlighet att synas  
för våra sponsorer 
och samarbets-
partners.

2017 avslutade 
Hertzöga sitt treåriga 
samhällsprojekt, 
Multikulti, med en 
sista träning och 
överlät tjejfotbollen 
på Kronoparken till 
deras nystartade 
klubb. Multikulti av-
slutatde tillsammans 
med Hertzöga F-05 
och en resa till Göte-
borg för att kolla på 
landslagsmatchen 
Sverige – USA.



STRUMPOR
Per säsong, plats efter överenskommelse
Pris: 6 000 :- /lag (50 par strumpor med brodyr) eller
        2 100:- /lag (inkl. moms men strumpa tillkommer)

REKLAMSKYLTAR
• Stor reklamskylt vid Ilanda industriområde, mot 61/62:an. 
   Ett mycket bra läge. Storleken är 4 meter bred och 4 meter hög.  
   Pris: 25 000:- /år
Vid Ilanda arena:
• A-plan staket, storlek 3 x 1 meter: Pris: 5 000 :-
• A-plan staket, storlek 0,5x 1,5 meter: Pris 3 000:-
• Staket mot Ilandavägen, storlek 4 x 1,5 meter: Pris: 10 000 :-

HEMSIDA
Som ”Föreningssponsor” får ni även varumärket publicerat 
på vår hemsidan. För att klassas som föreningssponsor 
stödjer ni oss med totalt 50 000:- eller mer.  

Korrektur
Hertzöga BK

18/02/19

Korrektur
Hertzöga BK

18/02/19

VARUMÄRKES VISUALISERING

MATCHTRÖJA
Per säsong bindande I tre år, plats efter överenskommelse
Pris: 10 000 :- / lag beroende på storlek

Korrektur
Hertzöga BK

18/02/19

BYXA 
Per säsong bindande i tre år, plats efter överenskommelse
Pris: 5 000-10 000 :- /lag beroende på storlek

SPONSORFÖRMÅNER
• Möjligheter att genomföra kampanjer i samarbete med Hertzöga BK

• 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

• Och eventuellt annat som är önskvärt

ALLMÄNN INFORMATION – SPONSRING
• Alla priser är per säsong

• Alla priser är exklusive reklamskatt

• Alla priser är exklusive produktionskostnader och reklamtryck. 
   Dessa kostnader faktureras direkt från tryckeri eller produktionsföretag.

• Reklamskatten betalas av köparen

• Montering utförs av Hertzöga BK

STAKET

KLOCKA
STAKET MOT ILANDAVÄGEN

LÄ
KT

AR
E 

1

LÄ
KT

AR
E 

2



Hertzöga BK
Odalvägen 50
653 50 Karlstad

Telefon 054-531290

Kontakt:
Mathias Jonsson
Kanslichef Hertzöga BK
hertzogabk@telia.se
Mobil 070-366 12 90

www.hertzogabk.se


