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"tillsammans bygger vi framtiden"

Det är en minst sagt speciell säsong bakom oss. Hela världen har varit, och är  
fortsatt delvis, knockad av Coronapandemin samtidigt som vi hoppas att vaccineringen 
ska hjälpa oss ur denna mardröm. Däremot har Nybro Vikings representationslag en  
mycket väl genomförd säsong bakom sig där föreningen nådde hela vägen till Kvalserien 
till Hockeyallsvenskan.

Det känns bra att kunna skriva att både föreningens organisatoriska/ekonomiska sida 
och de sportsliga framgångarna har varit bra under säsongen. Det är ännu ett steg i rätt 
riktning för Nybro Vikings och det är bland annat tillsammans med Er  
samarbetspartners som vi bygger framtiden. Nybro Vikings mår bra organisatoriskt och 
har ett väl fungerande kansli som driver det dagliga arbetet i föreningen. Ovan det finns en 
stark styrelse och hundratals ideella krafter som alla betyder väldigt mycket och drar sitt 
strå till stacken. På U- och J-sidan fortsätter arbetet med att utveckla våra barn och  
ungdomar samt ge dem bästa möjliga förutsättningar.

Ett stort bevis på att “Tillsammans är vi starka” är Supporterinitiativet Coronamiljonen 
som genomfördes under säsongen 2020/2021. Jag vill rikta ett Stort Tack för stödet under 
säsongen 2020/2021 både vad det gäller stödet till Nybro Vikings och det stödet som ni 
givit till Supporterinitiativet Coronamiljonen vilket inbringade sanslösa 1 180 398:-, helt  
fantastiskt! Stödet från samarbetspartners och privatpersoner betyder väldigt mycket och 
är helt avgörande för att föreningen ska kunna ha en hög målsättning fortsättningsvis.

Vi känner att hockeysnacket ökar för varje dag som går och det finns ett stort sug att 
återigen kunna gå på matcher i Liljas Arena, vi hoppas verkligen att så blir fallet under 
den kommande säsongen 2021/2022. Marknadsorganisationen har påbörjat kontakten 
med Er samarbetspartners. Det är många kontakter och möten som ska genomföras 
och vi hoppas att Ni alla vill vara med på tåget även fortsättningsvis. Vi ser hela tiden 
över marknadsbiten och många av er fick redan inför säsongen 2020/2021 träffa Liselott 
Söderlund som är vår nya säljare, tillsammans med undertecknad driver hon det arbetet. 
Nybro Vikings vill växa på marknadssidan och bollar ständigt nya idéer internt. Vi sjösatte 
samhällsprojektet Fair Future i höstas och kommer fortsätta driva det då det ligger helt i 
föreningens tankar att bli en större del av samhället mot barn och ungdomar. Vi hoppas 
att många av er vill vara med och ta ansvar i samhället tillsammans med Nybro Vikings.

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

Säljorganisation 2021/2022



Hockeykultur sedan 1946 och Mötesplatsen Liljas Arena

hockeyupplevelse i liljas arena
Nybro Vikings vill att publiken ska känna att det är mer än bara ishockey när de kommer till hemmamatchen 
i Liljas Arena. Det ska vara en mötesplats för både privatpersoner och företag. I Liljas Arena finns en VIP-
avdelning som heter Arenahyllan där föreningen serverar Mat & Dryck i samband med representationslagets 
hemmamatcher. På Arenahyllan finns en yta för ca 100 matgäster och även två loger för ca 10 matgäster 
per 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 - Privata/företagsevent
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 :-

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

Ett starkt Varumärke
Nybro Idrottsförening grundades år 1906. År 1945 
övergår IK Ymer från att spela bandy till att spela 
ishockey efter initiativ av IK Ymers ordförande Evald 
Carlsson. År 1946 får Nybro en isbana färdig. 
Ishockeyn i Nybro började att spelas under namnet 
IK Ymer år 1946 men som kort därefter blev en del i 
Nybro IF. År 1963 invigdes Victoriahallen i Nybro som 
Sveriges fjärde första ishall. År 1984 totalrenoveras 
Victoriahallen och får den karaktären som ishallen 
har idag. År 1998 delades Nybro IF och hockeyn 
fortsatte som Nybro IF Hockey fram till år 2002 då 
föreningen ändrade namn till dagens Nybro Vikings IF. 
År 2014 genomgår Victoriahallen en omfattande 
renovering och År 2016 byter ishallen namn till  
Liljas Arena.

Ovan finns ett axplock av föreningens 75-åriga historia. Nybro Vikings är idag en förening med ordning och 
reda som bygger för framtiden. Det är många som genom åren gjort många ideella arbetstimmar för  
föreningen och det är där som grunden i föreningens finns. Nybro Vikings är ett starkt varumärke för hela 
Nybro Kommun, föreningen finns bland annat med i toppen på frågan “Vad tänker du på när du hör Nybro?” 
i en undersökning som visar vad svenskarna vet om Kalmar län som genomfördes av Region Kalmar Län.

Utnyttja Arenahyllan till mer
Nybro Vikings kan vara behjälpliga vid privata 
sammankomster, julfester, konferenser, 
barnkalas och mycket mer!



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  15 000 :-
Reklamfilm per match 2 000 :-    Boxplay för Vikings  15 000 :-
LED Banner hel säsong 20 000 :-   Första målet för Vikings  10 000 :-
LED Banner per match 2 000 :-    Line Up för Vikings  10 000:-
       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
Läktarpartner Sektion 25 000:-    Hörn kortsida   40 000 :-
Läktarpartner Trappsteg  10 000 :-    Skylt 2 x 0.6 meter  7 700 :- 
Sittdynor  Offert    Stor skylt kortsidor  50 000:-

 

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



Matchställ och Målvakt

matchställ
Nybro Vikings representationslag spelar ca 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 :-
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 :-
Sida   40 000 :-
Ovan   30 000 :-

Enskild spelare
Logotyp baksida hjälm 20 000 :- 
Vepa i Liljas Arena 
Logotyp vid div. marknadsföring 

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.

tränare   materialare
Matchkläder 5 000 :- Matchkläder  5 000 :-

uppvärmningtröjor träningströjor
Matchvärmning Offert Isträningar  5 000 :-

off ice kläder  funktionärer
Fyskläder  5 000 :- Jackor   10 000 :-

       



Fair Future

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

nybro vikings i samhället
Nybro Vikings är inte bara hockey. Fair Future är ett samlingsnamn för  
föreningens insatser och aktiviteter ute i samhället vars mål är att öka
tryggheten och skapa ett hoppfullare samhälle och framtid för regionens 
barn och ungdomar. Nybro Vikings vill vara en medspelare ute i samhället
och vi vill göra det tillsammans med er. Tycker ert företag att det är viktigt
att satsa på regionens barn och ungdomar? Bra! Då ska ni bli en Fair  
Företagare.

varför fair future?
Barn och ungdomar är vår framtid och Nybro Vikings vill vara med och bidra till att de blir goda samhällsmed- 
borgare och får en bättre och hoppfullare framtid. Vi ser en stor potential i att kunna bidra till en förändring och 
göra en insats. Vår uppfattning är att samhällsklimatet blir hårdare gällande hur man bemöter varandra i ord och 
handling, inte minst på sociala medier. Den psykiska ohälsan ökar bland barn- och ungdomar. Många befinner sig 
ett utanförskap. Alkoholdebuten sjunker i åldrarna och droger är ett samhällsproblem. Fair Future vill motverka 
mobbning, utanförskap, rasism, diskriminering, näthat, våld och psykisk ohälsa, men även stimulera till mer fysisk 
aktivitet. Vi vill också främja integration, inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Genom samverkan mellan Nybro 
Vikings, skolan, näringslivet och samhället kan vi skapa bättre förutsättningar för en god framtid för fler barn och 
ungdomar.

Fair friend
Varje barn vi möter genom projektet och som deltar i Fair Futures värdegrundsutbildning i klassrummet får möjlighet 
att bli en av Fair Futures barnambassadörer, en Fair Friend. En Fair Friend blir man genom att underteckna ett diplom 
vars innehåll innebär att vara en bra kompis i ord och i handling på skolgården, på fritiden, i klassrummet och på 
sociala medier. Genom det skapar vi en bra miljö och en god framtid för oss alla. Målsättningen är att alla barn som 
går i årskurs fyra här i regionen ska vara en Fair Friend.

så gör vi skillnad
 
- Föreläsning i klassrummen
- Förebilder på skolgården
- Vi vandrar för framtiden
- Vi samarbetar med Friends

 
- Ungdomsfond
- Inkludering
- Integration
- En jämställd förening

 
- Julkasse till behövande
- Fler tjejer till föreningen
- Sommaraktivitet
- Samverkan i samhället

fair företagare
Tycker ert företag att det är viktigt att satsa på regionens barn och ungdomar? Bra! Då ska ni bli en Fair Företagare.

Det finns tre olika steg att vara med som företagare:

Fair Företagare   guld    Diamant
  
8 000 :-     40 000 :-   100 000 :-



Antal Följare

4 200 1 700 2 300

Nätverk - Vikings-TV - Hemsida/Sociala medier

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

hemsida och sociala medier
På nybrovikings.com har föreningen varje dag ett stort antal 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.

 

Stor Banner Hemsida  15 000 :-    
Laguppställning match  10 000 :-
Slutresultat match  10 000 :- 
Inför 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 senaste årsmötet blev Vikings Mediateam utsedda till 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. 

ERBJUDANDE! Reklamfilm Storbildsskärm och Reklamfilm Vikings-TV  30 000 :-
Reklamfilm Vikings-TV       20 000 :-
Highligts hemmamatcher       10 000 :-

nätverka med nybro vikings
En ny satsning från föreningen är att skapa nätverksträffar med våra samarbetspartners. Fokus under 
nätverksträffarna ligger på er som partners till föreningen. Vi vill förenkla för våra partners att etablera nya 
affärskontakter och vi kommer se till att placera er enligt önskemål.

Nybro Vikings planerar att anordna till exempel:
 
* Föreläsningar med inbjudna gäster, profiler inom både lokalt och nationellt näringsliv
* Hockeyfrukost eller Padellunch med fokus på Er, hitta en ny kund eller samarbetspartner



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

Stödet med det stora hjärtat

csr-match     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!

1 500 :-       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 

juniorverksamhet   ungdomsverksamhet
Bli en del av Nybro Vikings juniorverksamhet  Bli en del av Nybro Vikings ungdomsverksamhet
och satsa på morgondagens talanger.   och satsa på framtidens stjärnor.

Offert       Offert



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.

drömmar går i uppfyllelse
       
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 


