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Nybro Vikings IF är en ishockeyklubb med mycket historik och tradition. I mer än 70 år har föreningen 
spelat ishockey och det är något som vi ska vara stolta över. Under en hockeysäsong engagerar  
Nybro Vikings IF ungdomar, juniorer, seniorer, ledare, föräldrar, funktionärer, fans, publik, personal 
och dig som samarbetspartner. Ishockey är för oss världens mest underhållande sport med all dess 
fart, spänning och naturligtvis den fantastiska stämningen som bara en hockeyarena kan erbjuda.  
I Liljas Arena är det alltid en speciell känsla när trycket från publiken är som bäst och vårt lag kämpar 
för en seger!

Nybro Vikings IF är beroende av goda relationer med näringslivet. Vi erbjuder under hockeysäsong, 
varje vecka, dig som företagare att synas bland i genomsnitt över tusen personer som besöker Liljas 
Arena när vårt A-lag spelar hemmamatch. Det är en väldigt bra anledning tycker vi till att samarbeta 
med Nybro Vikings IF. För att utveckla och nå framgång för hockeyn i Nybro Vikings IF behöver vi er!

Publikligan
Hockeyettan Södra 2017/18    Allettan Södra 2017/18
    Total  Snitt          Total     Snitt
1. Nybro Vikings IF  14566  1324  1. Nybro Vikings IF      11032     1226
2. Kristianstads IK  11292  1027  2. Kristianstads IK      9744     1083
3. Vimmerby HC  9688  881  3. Vimmerby HC      9510     1057
4. Kallinge/Ronneby IF 8004  728  4. Kallinge/Ronneby IF    7767     863
5. Tyringe SoSS  7975  725  5. Visby/Roma       6937     771
6. Tranås AIF   6909  628  6. Hudiksvalls HC      6784     754
7. Halmstad HF  6352  577  7. HC Dalen       5177     575
8. HA74   4742  431  8. Väsby IK       3764     418
9. Hanhals IF   4063  369  9. Huddinge IK      3288     365
10. Grästorps IK  3430  312  10. Valbo HC       1794     199
11. HC Dalen   3147  286
12. Helsingborgs HC  2365  215

Nybro Vikings IF - Historia och Framtid

År 1946 spelar IK Ymer den första officiella hockeymatchen 
i Nybro. IK Ymer blir sedan en ishockeysektion i Nybro IF år 
1955. År 1968 kvalificerar sig Nybro för den högsta serien i 
Sverige där det blir spel i två säsonger. Nybro håller sedan 
till i den näst högsta serien i många år fram till år 1990 då 
föreningen ramlar ned till Sveriges tredjeliga (nuvarande 
Hockeyettan). År 1998 delas Nybro IF huvudförening och 
ishockeysektionen fortsätter som Nybro IF Hockey. År 2002 
avancerar Nybro IF Hockey upp till Allsvenskan Södra och 
byter samtidigt namn till Nybro Vikings IF. I Nybro spelas 
det Allsvensk hockey fram till år 2009 då föreningen ramlar 
ur och spelar sedan dess i Hockeyettan.

Föreningen står nu inför säsongen 2018/19 och det är 72 
år sedan ishockeyn tog fart i Nybro. Nybro Vikings IF vill 
vara stadens stolhet och kämpar hårt för det. Vi vill vara en 
förening som lever upp till det som Nybro så ofta kallas;  
“En hockeystad med tradition, kunskap och stort intresse.”

Nybro Vikings IF - Ungdomar och Juniorer
 
Nybro Vikings IF bedriver verksamhet för drygt 200 st 
barn och ungdomar. Föreningens yngsta hockeyspelare 
finns i Tre Kronors Hockeyskola, sedan följer D-pojkar,  
C-pojkar, B-pojkar, A-pojkar ända upp i åldrarna till 
föreningens juniorer. Nybro Vikings IF har en mängd 
ideella människor som gör ett helt fantastiskt arbete 
med ungdomsverksamheten, vilket krävs för att det ska 
fungera. Nybro Vikings IF har de senaste åren haft en hel 
del spelare i representationslaget som har Nybro som 
moderklubb vilket vi tycker är väldigt bra och något som 
förhoppningsvis kommer att fortsätta. Självklart tycker 
hela föreningen det är väldigt roligt när spelare som har 
gjort resan genom ungdomslag och juniorlag sedan tar 
steget upp till A-laget.

Föreningen är igång för att utveckla vår ungdoms- och 
juniorverksamhet och vi arbetar långsiktigt. Ett första steg 
är att Hockeygymnasiet är igång igen i samarbete med 
Åkrahällskolan i Nybro.
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I Liljas Arena finns möjligheten att bjuda till exempel 
anställda, leverantörer och kunder på en härlig  
upplevelse. Bjud in till konferens eller möte på  
Arenahyllan i Liljas Arena under dagen och se hockey 
på kvällen med Nybro Vikings matchvärdskap som 
är mycket populärt och upp skattat. Innan matchen 
bjuds det på mat och uppsnack med våra tränare som 
berättar det senaste inför matchen samt svarar på era 
frågor. Ni väljer själva om ni vill se matchen från VIPen 
eller om ni vill ta plats på läktaren. Givetvis är baren 
öppen!

Som stor matchvärd är ni officiell matchvärd.  
Företaget är med i marknadsföringen inför matchen 
och ni kan dessutom göra uppskattade aktiviteter 
för publiken. Dela ut information eller använd isen i 
pauserna, hur många gånger har ni ca tusen kunder 
som lyssnar samtidigt? Vi rekommenderar att ta vara 
på den möjligheten!

Stort Matchvärdskap, 20 pers               16 000 kr
Litet Matchvärdskap, 10 pers                 8 000 kr
Loge, 6 pers                   5 000 kr

Matchvärdskap i Liljas Arena

Nybro Vikings IF  
innehar fullständiga 

rättigheter!

Under 2017/18 
serverades mat till 

ca 1500 gäster!
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Nybro Vikings IF syns på många platser runt om i 
Sverige. På matchstället är ert företag exponerat 
såväl i Liljas Arena som på alla bortamatcher.  
Dessutom sprids det matchbilder som publiceras 
i tidningar, på webben och i sociala medier där 
företaget också syns med största sannolikhet.

1. Tröja fram hög/låg  66 000 kr/55 000 kr
2. Tröja rygg hög/låg  99 000 kr/88 000 kr
3. Tröja mage, enskild spelare 10 000 kr
4. Tröja axlar/armar  88 000 kr/88 000 kr
5. Tröja krage    20 000 kr
6. Tröja sida    50 000 kr

7. Byxa ben fram/bak  49 500 kr/41 250 kr
8. Byxa sida   44 000 kr
9. Byxa bak    33 000 kr
10. Damasker fram/bak  22 000 kr/20 000 kr

11. Hjälm fram   55 000 kr
12. Hjälm bak   38 500 kr
13. Hjälm sida   38 500 kr 
14. Hjälm ovan   30 000 kr
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Det sägs att målvakten är lagets viktigaste  
spelare. En målvakt är i publikens blickfång flest 
gånger under en match och har utmärkta  
exponeringsytor för ditt företag. Målvakterna är 
dessutom många gånger med på bilder i  
tidningarna, på webben och sociala medier.

1. Hjälm    20 000 kr
2. Benskydd    33 000 kr
3. Klubbhandske   16 500 kr

Målvakt

Kläder
Tränare
 
Ert företag kan synas på föreningens  
A-lagstränare. En yta som med största  
sannolikhet kommer att synas på bilder 
i tidningar, på webben och sociala  
medier.                 Pris: 10 000 kr

Uppvärmningströjor

Ta chansen att tillsammans med 
föreningen designa tröjor som A-laget 
bär på isuppvärmningen inför match 
och på samtliga träningsmatcher. 
                 Pris: 50 000 kr

Träningströjor
 
Nybro Vikings IFs A-lag tränar på is 
nästan dagligen under säsong. Stor  
sannolikhet att ert företag syns på 
bilder via sociala medier och tidningar. 
                 Pris: 10 000 kr

Funktionärer
 
Nybro Vikings IF har ca 40 funktionärer 
på hemmamatcherna i Liljas Arena. 
Varje funktionär bär en funktionärs-
jacka med god exponeringsyta. 
                Pris: 30 000 kr

Materialförvaltare
 
Nybro Vikings IFs materialare för  
A-laget finns runt spelarna vid både 
träning och match. 
 
   Pris: 7 500 kr

Off Ice
 
Syns tillsammans med Nybro Vikings 
IFs A-lagsspelare när de bär sina Off Ice-
kläder vid till exempel fysträning eller 
intervjuer. 
   Pris: 5 000 kr

1
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Liljas Arena

I genomsnitt ca 
1200 åskådare 

säsongen 2017/18!

Utöka kontaktnätet 
i Nybros största 

mötesplats!

Marknadsföring  
tillsammas med ett 
starkt varumärke!

Väggyta 
 
Skylt       2x0.6 meter              7 700 kr
Hörn kortsida             40 000 kr

Digitala ytor och Högtalare 
 
Storbildsskärm & TV-skärmar (grundserien) 5 000 kr 
    (hel säsong) 10 000 kr 
Jingel i Högtalare              2 000 kr / match

Spelare- och Speakerbås

Spelarebås Hemmalag            70 000 kr 
Spelarebås Bortalag            50 000 kr 
Speakerbås             25 000 kr

Ismaskin

Framsida             10 000 kr 
Baksida                5 000 kr 
Sida              15 000 kr 
Ovansida             20 000 kr

Isyta

Mittcirkel             60 000 kr
Tekningscirkel             27 500 kr 
Mittzon              16 500 kr
Förlängd mållinje            16 500 kr

Läktare 
 
Skyddsnät             50 000 kr 
Trappsteg Sittplats (hälften)           10 000 kr 
Undersida Sittplats (varannan stol)           25 000 kr 
Sittdynor             10 000 kr

Powerplay - Boxplay - Första Målet - Publiksiffra 
 
Powerplay för Nybro Vikings IF                                  10 000 kr 
Boxplay för Nybro Vikings IF                                       10 000 kr 
Första målet för Nybro Vikings IF                 1 200 kr / match 
Matchens publiksiffra                        1 200 kr / match

Sarg och Plexiglas

 3 Meter                2 Meter                1 Meter
Sarg Kortsida 27 500 kr             19 250 kr              11 000 kr 
Sarg Långsida 24 200 kr             16 500 kr                8 800 kr
Plexiglas Kortsida (2st i följd)                                        5 000 kr

I Liljas Arena spelas det mycket ishockey och det finns många exponeringytor som är väl synliga. Att synas i 
Arenan är en god investering och många ögon kommer se att just ert företag bidrar till den lokala idrotten.
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nybrovikings.com och Sociala Medier

Vikings-TV

På nybrovikings.com har föreningen varje vecka 
många besökare och här finns det bra  
exponeringsytor för ert företag. På hemsidan 
skrivs det inlägg om A-lag, J-lag, U-lag,  
nyförvärv, matcher och en hel del annat. Varje 
inlägg delas via föreningens Sociala Medier för 
att öka antalet besökare på nybrovikings.com. 
Ert annonsmaterial går självklart att byta ut 
under säsongen.

Stor Banner                 15 000 kr
Rullande Banner   5 000 kr
Pop Up (veckovis)   5 000 kr

Nybro Vikings IF sänder alla hemmamatcher för 
vårt representationslag via vår egen 
webb-TV som heter Vikings-TV. Efter matchen 
klipps highlights ihop och delas via nybrovi-
kings.com, föreningens sociala medier, 
Hockeyettan.se och även via diverse större 
hockeybloggar vilket ger en fin exponeringsyta 
för er som vill synas bredare. Ert annonsmaterial 
går självklart att byta ut under säsongen.

Reklamfilm                 10 000 kr

Antal Följare

3 300 1 200 1 400



8

1946-Klubben Matchblad

Säsongskort Matchsponsor

Samtliga priser i broschyren är exkl. eventuell produktionskostnad och reklamskatt.

År 1946 bildades ishockeysektionen i Nybro som 
idag, 71 år senare, heter Nybro Vikings IF. Det finns 
många fina minnen i föreningens historia och  
tillsammans kan vi skapa ännu fler. Ett medlemskap 
i 1946-Klubben innebär att er logga finns med på 
nybrovikings.com, er logga syns på en Roll-Up som 
står i Liljas Arenas entré samt ett klistermärke att 
skylta med på arbetsplatsen.

Medlemskap 1946-Klubben          1 946 kr

På alla Nybro Vikings IFs hemmamatcher finns ett 
matchblad. I matchbladet presenteras matchens 
lag, domare, tabellen, övriga matcher, matchvärd, 
matchsponsorer och mycket annat. Matchbladet 
delas ut gratis till alla åskådare och här finns en 
lysande exponeringsyta. Ert annonsmaterial går 
självklart att byta ut under säsongen.

Annons Matchblad        10 000 kr

Nybro Vikings IF har Liljas Arena som hemmaborg. 
Det är där vi vill ta flest segrar tillsammans med vår 
underbara publik. Att besöka Liljas Arena ska vara 
mer än hockey, det ska vara en upplevelse för så 
väl gammal som ung. När du ser på hockey i Liljas 
Arena så besöker du också Nybros största sociala 
tillställning - som återkommer varje vecka!

Företagskort            4 800 kr
Upplevelsebiljett            1 500 kr / 10 st

På alla hemmamatcher i Liljas Arena finns det sex 
stycken matchsponsorer. Som matchsponsor ingår 
enklare exponering i form av att företagsnamnet 
finns med i textform i matchanonnsen i de lokala 
tidningarna och på storbildsskärmen i Liljas Arena. 
Det ingår även 3 st upplevelsebiljetter.

Matchsponsor          1 200 kr / match
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Denna broschyr är producerad av Nybro Vikings IF. Stort Tack till fotograf Magnus Ekeros.

Diverse Kontakt
Det finns väldigt många bra exponeringsytor och vi 
vill kunna erbjuda er en lösning som passar bra för 
båda parter. Varje säsong har Nybro Vikings IF 
hundratals medlemmar som alla får ett medlems-
kort. Vi har också hundratals säsongskortsköpare 
som tilldelas ett säsongskort. Under alla hemma-
matcher säljer vi Halva Potten-lotter. På dessa olika 
kort och lotter finns det möjlighet att synas för ert 
företag!

Medlemskort            5 000 kr
Säsongskort            5 000 kr
Halva Potten-lotter           5 000 kr

Krister Engdahl - Styrelseordförande
070 521 44 44
krister@flexbuss.se

Rasmus Aro - Klubbchef
070 228 68 57
rasmus.aro@nybrovikings.com

Jan-Åke Karlsson - Säljare
070 592 99 11
jan-ake.karlsson@nybrovikings.com



Nybro Vikings IF
Grönvägen 41, 382 32 Nybro

Tel. 0481-140 71 | info@nybrovikings.com   
www.nybrovikings.com 


