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Vi är på väg att lägga ett mycket märkligt år bakom 
oss. Klubben har kämpat med diverse bidrag för att 
få styr på ekonomin och tack vare alla våra parners 
har vi tillsammans lyckats avsluta året med ett 
positivt resulat.

Nu tar vi sikte på en ny spännande säsong, A-laget 
säkrade kontraktet i Hockeyettan så vi kan se fram 
emot underhållande ishockey i Kungsbacka ishall. 

Juniorsidan har varit utmanande under pandemin. 
Men i de tuffaste av tider som denna satsar klub-
ben på sin egen Akademi och hoppas den ska 
attrahera fler ungdomar att fortsätta med sin 
hockey på hemmaplan.

Ungdomsidan har fått en törn under pandemin. Nu 
satsar vi för fullt på att locka fler ungdomar att ta 
steget in i denna roliga sport. Vi har mycket spän-
nande saker som vi vill presentera och diskutera 
med våra partners.

Du som partner är mycket viktig för föreningen. 
Med vår nysatsning på marknadssidan hoppas vi 
kunna ge tillbaka ännu mer till dig som partner 
genom ett nära samarbete och ett aktivt nätverkan-
de. Klubben kan inte fortsätta utvecklas utan ditt 
engagemang. Vi ser därför fram emot många kre-
ativa samtal, diskussioner och samarbeten under 
kommande säsong. 

Tillsammans är vi starkare!

Varmt välkommen som partner och en ny och fram-
gångsrik säsong!

Hanhals IF

NYTT ÅRNYTT ÅR



Ökat intresse för föreningen
Ökat antal barn som vill börja spela hockey och just i Hanhals IF
Ökat antal barn som spelar högre upp i åldrarna
Ökat antal barn som stannar i föreningen
Ökat antal föräldrar som vill bidra och aktivt stötta föreningen
Ökat antal Hanhals-ambassadörer

Max 10% tapp av barn & ungdomar från U9-U14
Barn och ungdomar utvecklas och är trygga i vår verksamhet 
Kompetent och stabil organisation för ungdomsverksamheten
Ökat antal spelare som fortsätter att spela hockey högre upp i 
åldrarna stannar kvar i Hanhals IF efter U14
Utbildade och engagerade ledare

Alla spelare som är med i Akademin skall vara välutbildade spelare
Vara alternativet i Göteborg om man inte kommer in i SHL klubb
Bidra med 20% av A-lagstruppen från Akademin
J18 & J20 lag där stommen är våra egna spelare
Välutbildade tränare

100% NÖJDA BARN

UTVECKLING MED BREDD

ÖKA KVALITEN LOKALT

Etablera sig i Allettan med vision att nå Hockeyallsvenskan
Ökad medvetenhet om Hanhals IF som förening
Ökat intresse som medför större publik
Ökade möjligheter till rekrytering av kompetent personal
A-laget ska erbjuda en miljö som utmanar och lockar spelare som 
vill utvecklas

ALLETTAN

VÅR VISIONVÅR VISION



VAR SYNS VI?VAR SYNS VI?
VI GÖR ATT NI SYNS FÖR MÅNGA

HELA SVERIGES LIGA

ATG Hockeyettan består av fyra serier med tio lag i varje.
Under en förrförra säsongen hade serierna över 600 000 åskådare runt om i Sverige

Hockeyettans mål är att i samverkan med Svenska Ishockeyförbundet, Svenska 
Hockeyligan, HockeyAllsvenskan och SDHL bidra till utvecklingen av ishockey som den 

mest engagerande idrotten i Sverige.

VÄXANDE LIGA

SIF & Hockeyettan träffade 1 maj 2015 ett formaliserat samarbetsavtal som reglerar 
inbördes rättigheter och skyldigheter inom såväl sportsliga som kommersiella frågor. 

Allt för att skapa en sammanhållen och effektiv ishockeyrörelse för en gemensam 
utveckling av verksamheten.

Ändamålet är också att öka Hockeyettans värde till gagn för medlemsföreningarnas 
utveckling samt samarbeta inom de sportsliga, marknadsmässiga och ekonomiska 

områdena. Hockeyettan skall även exploatera rättigheter som kan skapa större 
ekonomiska mervärden för varje medlemsförening.

INSTAGRAM
FACEBOOK

TWITTER

TIKTOK
YOUTUBE 500 följare & över 220 000 visningar

550 följare & över 4 000 Gilla-markeringar

2 600 följare, 67% Män & 33% Kvinnor

2 900 följare, 74% Män & 26% Kvinnor

525 följare



VAD ÄR VIKTIGT VAD ÄR VIKTIGT 
FÖR DIG I VÅRT FÖR DIG I VÅRT 
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PARTNERPROGRAMPARTNERPROGRAM
VÄLJ ETT PAKET SOM PASSAR ER

Sargreklam TV-sidan
Helsida x1 i Hockeymagasinet
Matchsponsor x2 i social media & hemsida
Rätt att använda spelare i marknadsföring
Exponering på hemsidan med logga & länk
Exponering i programblad som partner
Rätt att använda Hanhals IF logotype
x10 inlägg i Sociala medier
Synlighet på A-lagets matchtröja
Entre till alla A-lagsmatcher, max 50
Medlemskap i Hanhals IF Partnernätverk, 2 personer
Medlemserbjudanden via Sportsadmin

Sargreklam
Halvsida x1 i Hockeymagasinet
Matchsponsor x1 i social media & hemsida
Exponering på hemsidan som partner
Exponering i programblad som partner
Rätt att använda Hanhals IF logotype
x2 inlägg i Sociala medier
Synlighet på A-lagets uppvärmningsställ
Medlemserbjudanden via Sportsadmin
Entre alla A-lagsmatcher, max 5
Medlemskap i Hanhals IF Partnernätverk, 2 personer

Kvartsidesannons x1 i Hockeymagasinet
Matchsponsor x1 i social media & hemsida
Exponering på hemsidan som partner
Exponering i programblad som partner
Rätt att använda Hanhals IF logotype
x1 inlägg i Sociala medier
Entre alla A-lagsmatcher, max 2
Medlemskap i Hanhals IF Partnernätverk, 1 person

GULDPARTNER - 100 000 kr

SILVERPARTNER - 50 000 kr

BRONSPARTNER - 25 000 kr



Exponering i programblad som partner
Exponering på hemsidan
Entre alla A-lagsmatcher, max 1
Medlemskap i Hanhals IF Partnernätverk, 1 person

HIF PARTNER - 5 000 kr +

PARTNERPROGRAMPARTNERPROGRAM
SKRÄDDARSY ETT PAKET SOM PASSAR ER

EXPONERING VIA LEDEXPONERING VIA LED
BÄTTRE TV & ARENA EXPONERING

2 LED-SKÄRMAR 
2 LED skärmar i sarghörnerna med möjlighet till bättre mer effektfull 
exponering
Möjlighet att anpassa budskap under året
Exklusive produktion
x3 olika budskap

25 000 kr

EJ BEKRÄFTAT



EXPONERING I ARENANEXPONERING I ARENAN
Ditt varumärke i fast exponering i arenan

Reklam på sargen exponeras mycket frekvent i tidningar, sociala medier & TV
Sargreklamen ses alltid bra av publiken

ISREKLAM
1. Cirkel per styck
2. Mittzon per 2 styck
3. Förlängda zoner per 2 styck

SARGPLATS
TV-sida
Icke TV-sida
Sargplats ca 3 x 1  meter

20 000 kr
10 000 kr

25 000 kr
15 000 kr
10 000 kr

SKYLTAR
Plexiglas runt sarg
Trappsteg båda läktarna
Vepa långsida ca 8 x 2 meter
Vepa kortsida ca 5,5 x 3,5 meter

15 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
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EXPONERING MATCHSTÄLLEXPONERING MATCHSTÄLL
För er som vill vara i centrum varje byte, match både hemma och borta

Ni kommer synas frekvent i TV, tidningar, social media & intervjuer

Matchtröja bröst
Matchtröja nederkant fram el bak
Matchtröja ärm höger el vänster

20 000 kr
25 000 kr
15 000 kr

Hjälm höger & vänster sida eller 
fram och bak

15 000 kr

Byxa lår fram
Byxa lår bak
Byxa lår sida

25 000 kr
20 000 kr
15 000 kr

Målvaktsbenskydd
Målvaktstöt
Målvaktshjälmen

15 000 kr
7 500 kr
5 000 kr

Damasker 15 000 kr



EXPONERING SOCIAL MEDIAEXPONERING SOCIAL MEDIA
Med nästan 3000 följare både på Facebook & Instagram har vi en stark följareskara 

som läser våra inlägg flera dagar i veckan. Som matchsponsor eller vanliga inlägg når 
du en stark målgrupp runt Kungsbacka kommun & en del ute i landet.

MATCHANNONS
Presenteras både på Facebook & 
Instagram

5 000 kr

PERIOD & SLUTRESULTAT

LAGUPPSTÄLLNING
Presenteras både på Facebook & 
Instagram

5 000 kr

Presenteras både på Facebook & Instagram
Totalt 3 inlägg, en efter varje period

15 000 kr

MATCHSPONSOR



SPELARPRESENTATIONERSPELARPRESENTATIONER
Vi har tagit fram en unik möjlighet för er som partner i att synas i samband med spelar-
presentationer för vårt A-lag. Inför varje säsong normalt mellan mars-augusti presen-

teras nya A-lagsspelare för kommande säsong. Efterlängtade och uppskattade nyheter 
för våra engagerade följare. Som sponsor syns ni tydligt i samband med varje spelar-

presentation.

HEMSIDAN & FACEBOOK
I samband med att vi skriver om spelaren kommer er logo expo-
neras både på www.hanhalsif.se samt www.hockeyettan.se/han-
hals-if

Beräknat antal visningar totalt ca 1 500-3 000 st

INSTAGRAM
När spelaren presenteras syns logotypen tydligt i bild och public-
eras både som ett inlägg och på story. Vi delar även på Twitter.

Beräknat antal visningar totalt ca 1500 / inlägg och ca 800 / story, 
Twitter har vi ingen statistik

Vi estimerar varje år 30 st spelarpresentationer = 30 inlägg
Vi beräknar över 100 000 visningar på dessa 30 presentationer

25 000 kr
Ur Norra Halland - Om idrottsföreningar i social medier

”Den seriösa: Hanhals Kings, flitiga överallt, men instagram sticker ut”



HOCKEYMAGASINETHOCKEYMAGASINET
Vårt populära hockeymagasin har vi sedan 2015 producerat själva och det har blivit ett populärt inslag 
i Kungsbackabornas hem under mitten hösten varje år. Tidningen distribueras ut till ca 30 000 hushåll 

runt om i Kungsbacka kommun och i Kungsbacka ishall vid entren. Tryckupplaga 33 000 exemplar.

Nästa utgåva beräknas komma under september eller oktober
Format A4, 52-54 sidor i 4 färg

ANNONSPRISER
Helsida
Halvsida
Kvartssida
Helsida bakre omslag, insida omslag

15 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
20 000 kr

Annonsformat

Helsida: 210 x 297 mm + 3 mm utfall och skärmärken
Halvsida: 175 x 125 mm
Kvartssida: 85 x 125 mm



STUDIO HANHALS KINGSSTUDIO HANHALS KINGS
Alla Hockeyettan matcher sänds via live.hockeyettan.se

Antal tittare ökar för varje år och intresset för Hockeyettan ökar. Inför säsongen 2021/2022 minskades 
ligan med 8 lag. Innebär nu att det blir ännu tuffare och tightare matcher. Det kommer spelas mycket 

bra hockey och därför kommer tittaresiffrorna att öka kommande säsong.
Lagen i Södra serien: Nybro, Karlskrona, Mörrum, Vimmerby, Halmstad, Tranås, KRIF Hockey, Kalmar 

HC, HC Dalen & Hanhals Kings

Alla Junior- & ungdomsmatcher 
sänds live på svenskhockey.tv

Under säsongen spelas en mängd Junior- & ungdomsmatcher i våra två ishallar. 
Alla matcher sänds live via Svenska Hockeyförbundets tjänst svenskhockey.tv

Alla sargplatser på TV-sidan syns väl i tv-rutan.

Hanhals Kings Intervjuer & Reportage

Varje år försöker vårt WebbTV team skapa spännande och intressanta intervjuer & re-
portage, vill du vara en del av dessa hör av Er till oss. Vi kan även efter övereskommel-

se skapa intervjuer på plats hos er partners. 

Våra Youtube filmers har setts fler än 226 000 gånger!

Följ med oss på Youtube, TikTok & InstagramTV



PARTNERNÄTVERKPARTNERNÄTVERK

1. Förutsättningar att främja dina egna affärsmöjligheter
2. Personligt forum för förtroendegivande samtal
3. Värdefulla ingångar till nödvändig framtids- och spetskompetens
4. Inspiration och energi av medlemmar och gästföreläsare i våra partnerevent
5. Möjligheter att komplettera och förfina ditt strategiska affärsnätverk
6. Möjligheter att presentera och marknadsföra dig och företag
7. Löpande kompetensutveckling genom samtal och diskussioner med andra företagare
8. Möjligheter att göra ett riktat utskick till övriga medlemmar

Idrotts- och affärsinriktat nätverk för våra partners

Värde 8 000 kr

Genom ditt aktiva engagemang får du

Vårt idrotts- och affärsinriktade partnernätverk är ett skräddarsytt personligt forum för affärs-
drivet nätverkande och strategisk kompetensutveckling med ett tydligt fokus: att öka värdet 

och kundnyttan för dig, för ditt företag och för hockeyn i regionen.

1. Partnerevent 2-4 gånger per säsong
2. Exponeringsmöjligheter i samband med event via företagsmonter alt digitalt
3. Specialerbjudanden från partnerföretag
4. Booster Friends Event Online
5. Partnermatrikel

Max 2 personer från samma företag.

Partnernätverket omfattar



VÅRT TEAM!VÅRT TEAM!
För er som vill vara med i vårt spännande partnernätverk, vara en del av hockeyn i 

Kungsbacka, hjälpa ungdomar förverkliga sina drömmar & sätta ett slagkrafigt A-lag på 
isen är välkomna att kontakta vårt team på marknad!

Patrik Gustavsson Bengt Kalin Staffan Fritiofsson Peter Olsson

Ola Bäckman Erika Markhede Weronica Lundgren Jens Scholander

Allmän information
8% reklamskatt tillkommer + produktions- / monteringskostnad
Tex: Sarg 1 500 kr, väggskylt 800 kr, cirkel 12 500 kr, övrig isreklam 3 000 kr + moms, 
tryck på tröjor på offert.



VI ÄRVI ÄR
HANHALS KINGSHANHALS KINGS


