SURAHAMMARS IF
PARTNERS 2022/2023

Surahammars IF
Surahammars IF är en anrik förening som har bedrivit framgångsrik ishockey under en
lång era och vårt varumärke är starkt och välkänt.
Klubben har producerat många duktiga spelare, ledare och domare genom åren, både
inom dam och herrsida som har gått hela vägen upp till den absoluta eliten och
landslagsnivå.
Vi har en bred barn-och ungdomsverksamhet och ett juniorlag i J20 Elit.
Föreningens representationslag spelar idag i Sveriges tredje högsta liga Hockeyettan
vilket man gjort under dom senaste 27 säsongerna.
En tydlig verksamhetsidé med ideellt arbete och ett gott samarbete med våra partners
är nyckeln till att Surahammars IF kan fortsätta vara en av Sveriges mest anrika
föreningar.
Sportsligt så är målet att etablera sig som ett stabilt lag i hockeyettan.
Men för att kunna ta steget och komma dit så måste klubben växa på flera plan,
inte bara på isen. Vi jobbar hårt och ständigt med att utveckla och förfina utbudet av
marknadsprodukter som erbjuds er.
Allt för att möta Era krav, behov och förhoppningar på oss har vi som mål att kunna ge
er precis det ni önskar.
Skräddarsydda och unika partnerlösningar för varje enskilt företag:

Genom partnerskap i Sura hockey erbjuder vi generös
marknadsföring och möjlighet till bred nätverkan.

Arenareklam
Namnsponsor kiosk
Spelarbås hemma
Spelarbås borta
Ismaskin
Sargreklam
Skylt vid entré
Skylt 2440 x 1220mm
Spelarbild

Isreklam
Mittcirkeln
Övriga Cirklar
Övrig Yta

Övrig reklam

20 000kr
15 000kr
15 000kr
15 000kr
12 000kr
7 500kr
7 500kr
3 000kr

30 000kr
20 000kr
15 000kr

Matchens Highlights
Sura TV
Powerbreak
Powerplay
Boxplay
Första målskytt
Publiksiffran
Line Up
Matchpucken
Nästa hemmamatch
Matchprogram

10 000kr
5 000kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr
1000kr/ m

Företagshockey
Arenanamn

8 000kr
Förfrågan

Sponsormatch 2022/ 2023

Varje år arrangeras en sponsormatch där Surahammars IF bjuder på fri entré som ofta
lockar ny publik och ökar intresset och draget kring hockeyn.
Och tack vare företag eller privatpersoner som bidrar med 3, 5, 7, 10 kr per åskådare
eller ett valfritt fast belopp gör detta möjligt.
Som tack för ert stöd & engagemang så marknadsför vi er på vår exponeringsyta i hallen,
sociala medier & hemsida.

Dräkter
Matchtröja

Ovansida axlar dubbel
Framsida axlar dubbel
Bröst högst upp enkel
Bröst högst upp dubbel
Bröst position 2 upp enkel
Bröst position 2 dubbel
Krage mitten
Högersida om logga
Vänstersida om logga
Mage under logga
Mage längst ner
Sida längst ner enkel
Sida längst ner dubbel
Ärmar enkel
Ärmar dubbel
Rygg över nummer
Rygg under nummer
Rygg längst ner

Byxa & Ben

Framsida lår dubbel
Baksida lår dubbel
Sidor dubbel
Rumpa
Damasker Fram/ Bak
Målvaktsbenskydd

Hjälm

Framsida
Ovansida
Högersida
Vänstersida
Baksida

Overall

Framsida
Axlar båda
Ärm höger
Ärm vänster
Baksida

15 000kr
20 000kr
25 000kr
(35 000kr)
25 000kr
(35 000kr)
25 000kr
15 000kr
15 000kr
20 000kr
20 000kr
15 000kr
(25 000kr)
15 000kr
(25 000kr)
20 000kr
20 000kr
15 000kr

15 000kr
10 000kr
15 000kr
10 000kr
5 000kr
10 000kr

15 000kr
10 000kr
10 000kr
10 000kr
10 000kr

5 000kr
4 000kr
2 500kr
2 500kr
2 500kr

Verksamhetsidé
Surahammars IF verkar för att alla får spela och uppleva ishockey. Vi hjälper, motiverar
och utmanar alla att utvecklas individuellt efter sina egna förutsättningar i sin roll.
Tillsammans utvecklar vi en stark förening.
Vi jobbar aktivt med att fostra egna spelare och aktiva för att föreningen skall kunna
växa och fortsätta sprida positiv hockeykultur som bygger på sunda värderingar, stor
kunskap, stark vilja och ett stort surahjärta.
Föreningen jobbar kontinuerligt med att stärka den samlade kompetensen i föreningen.
Välutbildade ledare och funktionärer hjälper till att stärka föreningens varumärke
samtidigt som vi kan erbjuda våra aktiva bästa möjliga utbildning. Hög kompetens och
välutbildade ledare hjälper oss att attrahera och behålla våra spelare så att vi kan öka
antalet egna produkter i vår a-lags trupp samtidigt som det motiverar våra ledare att
fortsätta i klubben.
Vårt a-lag skall spela i HockeyEttan för att erbjuda våra ungdomar som vill utvecklas en
bra start på sin hockeykarriär. Klubben är det bästa alternativet och det självklara valet
för de spelare som inte direkt går till högre nivåer än HockeyEttan.
Vi gläds med spelare som får chansen att spela på högre nivåer och välkomnar spelare
tillbaka. Surahammars IF skall vara ett fullgott alternativ för den ungdom eller junior
som siktar på elitnivå i sitt seniorspel, men också ett fullgott alternativ till den som ser
ishockey som en fritidsaktivitet.
Klubbens ekonomi skall vara i balans, vi jobbar ideellt i klubben och försöker fördela det
arbete som krävs på flera för att minska arbetsbördan på enskilda individer. Det skall
vara roligt att jobba för föreningen.
Matcher och arrangemang hanteras professionellt för att attrahera fler besökare och
sponsorer. Matcher och evenemang skall locka Surahammars och länets invånare till att
besöka Surahallen fler gånger.

Kontaktuppgifter:
Kansli:

Besöksadress:

Marknad:

Sportchef

Media

Ekonomiansvarig

Surahockey@outlook.com
0220 310 22

Jörgen Mähler
Jorgen.mahler@surahammarsif.se
072 465 99 62

Media@surahammarsif.se

Junior & Ungdom:

Svante Lagerqvist
Ungdom@surahammarsif.se

Idrottsvägen 2
73591 Surahammar

Jörgen Mähler
Jorgen.mahler@surahammarsif.se
072 465 99 62

Surahockey@outlook.com

Styrelseordförande:

Therese Henning
Ordforande@surahammarsif.se
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