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"tillsammans är vi starka!"
Nybro Vikings IF har tagit stora steg i rätt riktning de senaste åren. Föreningen har gått från en väldigt svag 
ekonomi till att idag ha ett stabilt positivt eget kapital. Orsakerna är givetvis många men något som ska 
lyftas fram är den förbättrade dialogen med våra samarbetspartners som är absolut avgörande för hur 
föreningen ska kunna växa. För vad betyder egentligen Nybro Vikings för Nybro?

En hel del enligt min (o)partiska åsikt. Vi lockar bland annat över 1 600 åskådare i snitt till Liljas Arena på 
våra hemmamatcher under föregående säsong och har säkerligen runt 3 000 människor som dagligen följer 
vårt arbete. Vi aktiverar flera hundra ungdomar, juniorer, seniorer och veteraner rent fysiskt och ännu fler 
därtill som på ett eller annat sätt är aktiva i föreningen. De senaste åren har vi byggt en stabil organisation 
och i det arbetet tar vi ännu ett kliv framåt nu i och med vårt senaste tillskott Liselott som kommer att arbeta 
heltid med försäljning, projekt etc. Vi hoppas kunna utveckla evenemangen på Arenahyllan för att få ännu 
fler som kommer och äter en bit mat och samtidigt njuter av högklassig idrott. Vi har också startat ett nytt 
projekt “Fair Future” som innebär att vi kommer att bli en ännu större del av samhället!

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som på något sätt stöttar oss, föreningen växer och vi behöver ert  
fortsatta stöd. Nybro Vikings ska fortsätta vara en viktig del av Nybro och samhället, tveka inte på att  
kontaka oss om du vill stötta föreningen. Tillsammans hittar vi en skräddarsydd lösning som passar just er!

Rasmus Aro
Klubbchef

publik hockeyettan 2019/2020

Lag     Snitt     Totalt

1. Nybro Vikings IF   1642 st     37 776 st
2. IF Troja/Ljungby   1439 st     33 106 st
3. Halmstad HF   1436 st     31 590 st
4. Skövde IK    1287 st     25 737 st
5. Mariestad BoIS   1162 st     25 567 st
6. Östersunds IK   1091 st     22 901 st
7. Visby/Roma HK   982 st     22 587 st
8. Bodens HF    969 st     20 343 st
9. Vimmerby HC   922 st     21 204 st
10. Kallinge/Ronneby IF  781 st     17 181 st



Matchvärdskap / Loge

matchvärdskap i liljas arena
De senaste säsongerna har Nybro Vikings kommit igång på allvar med att arrangerna Mat & Dryck på  
Arenahyllan i Liljas Arena i samband med representationslagets hemmamatcher. På Arenahyllan finns en yta 
för ca 120 matgäster och även två loger för ca 15 matgäster / loge. Föreningen caterar maten från Nettans 
Mat vilket fungerar utmärkt och vi utgår från en framtagen Hockeymeny i samverkan med våra gäster.

Ta chansen att bjuda anställda, leverantörer eller kunder på en härlig upplevelse. Nybro Vikings skräddarsyr 
det perfekta upplägget för just er och erbjuder en trevlig kväll tillsammans. Vi har fått väldigt mycket positiv 
respons på våra matchvärdskap och jobbar hela tiden med att utveckla konceptet. 

Hockey - buffé - Dryck
I paketet ingår buffé, 1 st måltidsdryck, kaffe/kaka, inträde med sittplats på läktaren, baren är öppen under 
hela kvällen, uppsnack med tränare, mingel med övriga gäster, exponering i matchens marknadsföring, 
möjlighet att göra något för publiken och en trevlig kväll!

Stort matchvärdskap för 20 pers  16 000 :-
Litet matchvärdskap för 10 pers   8 000 :-
Loge för 6 pers    6 000 :-

Vid ytterligare personer faktureras 400 :- / person

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



Exponering i Liljas Arena

exponering i liljas arena
Liljas Arena fick år 2014 ett rejält ansiktslyft med ny entré, publikytor, stolar, mediahylla, restaurangdel etc.
I Arenan spelas det mycket ishockey och Nybro Vikings erbjuder fina exponeringsytor som är väl synliga och 
publiceras också i media och sociala medier. En annan viktig del är att många ögon ser att ert företag bidrar 
till den lokala idrotten och ett viktigt varumärke i Nybro Kommun.

isyta      Sarg och plexiglas
Mittcirkel  60 000 :-   Sarg 3 meter Kortsida  27 500 :-
Tekningscirkel  27 500 :-    Sarg 2 meter Kortsida  19 250 :-
Mittzon   16 500 :-    Sarg 1 meter Kortsida  11 000 :-
Förlängd mållinje 16 500 :-    Sarg 3 meter Långsida  24 200 :-
       Sarg 2 meter Långsida  16 500 :-
       Sarg 1 meter Långsida  8 800 :-
       Plexiglas Kortsida (varannan) 10 000 :-
       

Storbild och LED   powerplay och boxplay
Reklamfilm hel säsong 20 000 :-   Powerplay för Vikings  10 000 :-
Reklamfilm per match 2 000 :-    Boxplay för Vikings  10 000 :-
LED Banner hel säsong 20 000 :-   Första målet för Vikings  10 000 :-
LED Banner per match 2 000 :-    Matchens Publiksiffra  10 000 :-

ismaskin     spelar- och speakerbås
Framsida  10 000 :-    Spelarbås Hemmalag  70 000 :-
Baksida   5 000 :-    Spelarbås Bortalag  50 000 :-
Sida   15 000 :-    Speakerbås   25 000 :-
Ovansida  10 000 :-     

läktare      väggar
Skyddsnät  Offert    Skylt 2 x 0.6 meter  7 700 :-
Trappsteg sitt (varannan) 10 000 :-    Hörn kortsida   40 000 :-
Undersida stolar (sektion)10 000 :-  
Sittdynor  Offert

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



Matchställ / Målvakt

matchställ
Nybro Vikings representationslag spelar ca 40-50  
matcher under en säsong och besöker många städer.
Genom att exponera ert företag på matchstället syns ni 
både i Liljas Arena och på alla bortamatcher. 
Det är också fotografer på plats vid matcherna och 
bilderna publiceras i tidningar, på webben och sociala 
medier.

tröja
Fram Hög/Låg  66 000 :- / 55 000 :-
Rygg Hög/Låg  99 000 :- / 88 000 :-
Mage, enskild spelare 10 000 :-
Axlar/Armar  88 000 :- / 88 000 :-
Krage   20 000 :-
Sida   50 000 :-

byxa
Ben Fram / Bak  50 000 :- / 40 000 :-
Sida   45 000 :-
Bak   35 000 :-
Damasker  25 000 :-

hjälm
Fram   55 000 :-
Bak   40 000 :-
Sida   40 000 :-
Ovan   30 000 :-

målvakt
Lagets viktigaste spelare? Många tycker att målvakten 
är det och kommer således ofta i fokus. En målvakt syns 
ofta i tidningar, på webben och sociala medier.

Hjälm
Lackerad design  Offert

benskydd
Logotyp   35 000 :-

klubbhandske
Logotyp   16 500 :-

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



Fair Future - Vikings i Samhället

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

Vision . Skapa en säkrare och tryggare region för alla. 

mission . Arbeta aktivt mot våld, drogmissbruk, mobbning, nätmobbning, vandalism och rasism.

  . Spelare och ledare ska vara förebilder för barn och ungdomar i vår region.

  . Möta barn och ungdomar på deras egen arena.

syfte  . Inspirera ungdomar till konstruktiva val och därmed förbättra möjligheterna till en schysst framtid.

  . Minska utanförskap, näthat, mobbning och användandet av alkohol och droger.

  . Verka för att idrotten ska vara en förebild i integration och multikultur.

Varför? . Genom samverkan mellan skolan, idrotten, näringsliv och samhället kan vi skapa bättre   

  förutsättningar för en god framtid för fler. 

skolor . Vi erbjuder skolor ett stöd från idrotten och näringslivet genom att förmedla positiva före  

  bilder, kunskap och inspiration.

näringsliv . Via samarbete med skolorna i regionen kan vi på ett påtagligt sätt hjälpa företag att ta sitt 

  samhällsansvar. Detta bidrar till stolta medarbetare och till att vara en attraktiv arbetsgivare.

idrotten . Inom idrotten finns förebilder. Vi vill vara förebilder för alla andra idrottare i regionen genom att ta  

  ett stort samhällsansvar och då i synnerhet för ungdomar.

kommuner . Vi vill med nära samarbete med kommuner alltid se till att vi är där vi behövs mest. Tillsammans vill  

  vi öka framtidstron hos våra ungdomar och se till att fler lever ett aktivt liv.

bli en fair företagare 

. Projektet Fair Future startas år 2020 av Nybro Vikings. Föreningen ser sig som en viktig spelare i samhället och utökar 

därför vårt samhällsansvar. Vi vill tillsammans med näringsliv, kommuner och skolor skapa en tryggare region!

Bronspartner 5 000:-  Silverpartner 20 000:-  guldpartner 50 000:-

Diplom     Diplom     Diplom

Nyhetsbrev    Nyhetsbrev    Nyhetsbrev

Företagsnamn specifik hemsida  Företagsnamn specifik hemsida  Företagsnamn specifik hemsida

Företagsnamn roll-ups   Företagsnamn roll-ups   Företagsnamn roll-ups

Erhåller specifik logo till egen hemsida Erhåller specifik logo till egen hemsida Erhåller specifik logo till egen hemsida

     Logotyp i tidningsannons   Logotyp i tidningsannons

     Logotyp på kontrakt   Logotyp på kontrakt

          Logotyp på t-shirt

          Logotyp på storbildsskärmen



Antal Följare

3 900 1 500 2 000

Hemsida / Sociala medier / Vikings-TV / Kläder

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

tränare       materialare
Matchkläder  10 000 :-     Matchkläder  10 000 :-

uppvärmningtröjor    träningströjor
Matchvärmning  Offert     Isträningar  10 000 :-

off ice kläder     funktionärer
Fyskläder  10 000 :-     Matchkläder  10 000 :-

exponering hemsida och sociala medier
På nybrovikings.com har föreningen varje vecka många besökare. Vi är den förening som har mest publik i 
hela Hockeyettan och därmed också en bred publik digitalt. På vår hemsida finns fina exponeringsytor!

Varje inlägg från hemsidan delas via sociala kanaler där föreningen jobbar med Facebook, Twitter och  
Instagram. På våra sociala kanaler är vi även verksamma före, under och efter representationslagets matcher. 

hemsida      sociala medier
Stor Banner  15 000 :-    Laguppställning match  10 000 :-
Pop-Up (per vecka) 5 000 :-    Slutresultat match  10 000 :-

vikings-tv
Mediagruppen i Nybro Vikings gör ett fantastiskt arbete och har utvecklat föreningens webbsändningar till 
en av ligans absolut bästa produktioner. Vid varje sändning är det två kommentatorer, repriser och intervjuer 
inför matchen. Till största del är det bortalagets supportrar som ser matcherna men också utflugna Nybroiter.

Innan match, i pauserna och efter matchen finns det möjlighet att exponera ert företag. Efter matchen  
publiceras också highlights som ses av en väldigt bred publik över hela landet. 

Reklamfilm  10 000 :-

 



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

Diverse

företagsmatch    matchblad
Varje säsong arrangerar föreningen minst en  Exponera dig vid samtliga hemmamatcher i Liljas
match med fri entré för samtliga åskådare.   Arena via föreningens matchblad som trycks till
Det är en uppskattad match som alltid blir till  alla hemmamatcher.
en riktig publikfest. Var med och bidra med
en slant per åskådare!     10 000 :-     
 

matchsponsor    1946-klubben
Till samtliga hemmamatcher finns det sex stycken  År 1946 bildades ishockeysektionen i Nybro IF och
matchsponsorer. Det ingår tre upplevelsebiljetter,   lever än idag vidare med stort intresse i staden.
företagsnamn i textform i matchannons och i  För er som vill bidra med det lilla, många bäckar
matchbladet.      små!

1 200 :-       1 946 :-

medlems/säsongskort  halva potten
I föreningen finns varje säsong ca 900 medlemmar  Vid varje hemmamatch i Liljas Arena säljer
och vi jobbar hårt för att nå 1 000-strecket.   föreningen Halva-Potten lotter. Under en säsong
Varje medlem och säsongskortstagare har ett kort  säljs det tusentals lotter och på baksidan finns det
där ni kan exponera ert företag. Det finns också  möjlighet att exponera just ert företag.
möjlighet att erbjuda rabatter till föreningens 
säsongskortsinnehavare!

Offert       10 000 :-

företagskort    upplevelsebiljett
Gör som så många andra företagare i vår   Den perfekta gåvan eller presenten till era
region - ha säsongskort i Liljas Arena!   kunder. Ha ett block upplevelsebiljetter i kassan
En perfekt möjlighet för personalen att varje  och bjud till dina kunder och ge dem ännu ett
vecka ha förmånen att se på hockey och   skäl till att återvända till er!
uppleva härlig stämning.

4 800 :-       1 500 :- / 10 biljetter

drömmar går i uppfyllelse



Denna broschyr är producerad av Nybro Vikings IF. Stort Tack till fotograf Magnus Ekeros.

Föreläsning

Föreläsning med mikael tisell
Mikael Tisell är Nybro Vikings representationslags huvudtränare. Mikael, eller “Tisse” som hans smeknamn är, 
kommer ursprungligen från Stockholm. Tisse har 30 års erfarenhet som ishockeytränare, han har tränat lag i 
bland annat SHL, Hockeyallsvenskan och Juniorlandslag. På meritlistan står lag som Mora IK, Leksands IF och 
Malmö Redhawks men även Halmstad Hammers, Kristianstads IK och Tingsryds AIF.

Utöver karriären som ishockeytränare har Tisse också 
hållt i föreläsningar under 25 års tid. Vi hoppas att ni vill 
ta del av hans kunskaper inom bland annat 
Teambuilding / Ledarskap, Kost / Motion / Hälsa och 
Psykologi inom idrott. Tisse är en oerhört noggrann och 
engagerad ledare och en väldigt uppskattad föreläsare!

Vid intresse bokar vi in ett planeringsmöte med er där Tisse 
också medverkar. Vi kommer fram till innehåll och syfte för 
föreläsningen samt om ni vill att föreningen är behjälplig 
med lokat, mat och dryck.

hela nybros lag
       
Vi är många som bryr oss om ishockeyn i Nybro. Vi har en historia i vår förening som inte många kan mäta sig 
med och de senaste åren har Vikingaskeppet lagt om kursen mot nya framgångar. Tillsammans kan vi skapa 

framgångar och nå högre höjder. Tillsammans är vi starka!



Nybro Vikings IF
Grönvägen 41, 382 32 Nybro

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


