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LBK som många benämner bandylaget bildades 1943 påLBK som många benämner bandylaget bildades 1943 på
Ericsons Café i centrala Ljusdal. En samling människorEricsons Café i centrala Ljusdal. En samling människor
hade bestämt sig för att det skulle finnas en bandyklubbhade bestämt sig för att det skulle finnas en bandyklubb
i köpingen. Och som de lyckades. Tillsammans medi köpingen. Och som de lyckades. Tillsammans med
medlemmar, aktiva, supportrar och partners harmedlemmar, aktiva, supportrar och partners har
klubben satt Ljusdal på kartan.klubben satt Ljusdal på kartan.

Under senare delen av 60-talet började LBK etablera sigUnder senare delen av 60-talet började LBK etablera sig
som ett av Sveriges starkaste bandylag och snart skullesom ett av Sveriges starkaste bandylag och snart skulle
de även kämpa om den ädlaste titeln.de även kämpa om den ädlaste titeln.
En gyllene dag på Söderstadion 16:e mars 1975 blev viEn gyllene dag på Söderstadion 16:e mars 1975 blev vi
SVENSKA MÄSTARE för första och hitintills enda gången.SVENSKA MÄSTARE för första och hitintills enda gången.

Under 80-talet skördade vi ännu fler framgångar, dockUnder 80-talet skördade vi ännu fler framgångar, dock
utan att lyckas få till den där riktiga fullträffen.utan att lyckas få till den där riktiga fullträffen.
Fram till 2000-talet var Ljusdals BK mer ellerFram till 2000-talet var Ljusdals BK mer eller  
mindre bofast i landets högsta serie och detmindre bofast i landets högsta serie och det  
är en av anledningarna till att LBK just nu parkerarär en av anledningarna till att LBK just nu parkerar  
på 11:e plats i Svenska bandyförbundets maratontabell.på 11:e plats i Svenska bandyförbundets maratontabell.

Mellan 2012 - 2015 gjorde vi våra senaste säsonger iMellan 2012 - 2015 gjorde vi våra senaste säsonger i
Elitserien och allt sedan dess har vi varit ett av de lagElitserien och allt sedan dess har vi varit ett av de lag
det snackats mest om som en möjlig kandidat att tadet snackats mest om som en möjlig kandidat att ta
steget upp i högsta serien igen.steget upp i högsta serien igen.
Men vi vill att det ska ske på vårt sätt och att vi då skaMen vi vill att det ska ske på vårt sätt och att vi då ska
vara redo att direkt ta upp kampen med de etableradevara redo att direkt ta upp kampen med de etablerade
Elitserielagen.Elitserielagen.

LJUSDALS BANDYKLUBBLJUSDALS BANDYKLUBB
BAKGRUNDBAKGRUND



LBK - AV LJUSDAL - FÖR LJUSDALLBK - AV LJUSDAL - FÖR LJUSDAL
Att verka för att göra Ljusdal till en ännuAtt verka för att göra Ljusdal till en ännu
trevligare plats att besöka, bo och växa upp i ärtrevligare plats att besöka, bo och växa upp i är
något vi anser vara viktigt. Vi vill utvecklanågot vi anser vara viktigt. Vi vill utveckla
klubbens egna ungdomar för att bli enklubbens egna ungdomar för att bli en
självförsörjandesjälvförsörjande  klubbklubb, med , med lokalproduceradelokalproducerade
spelare. spelare. Vi jobbar för att knattespelarna ska varaVi jobbar för att knattespelarna ska vara
en en "schysst kompis""schysst kompis" som en del i en  som en del i en socialsocial
etableringetablering vilket även ska smitta av sig till vilket även ska smitta av sig till
människorna i deras närmaste omgivning.människorna i deras närmaste omgivning.

Att sätta extra färg på orten vill vi vara delaktigaAtt sätta extra färg på orten vill vi vara delaktiga
i. Detta sker genom exempelvis ExTe CUPEN,i. Detta sker genom exempelvis ExTe CUPEN,
Kyrksjöloppet och Idrottsdagen i Ljusdal.Kyrksjöloppet och Idrottsdagen i Ljusdal.
Köpingen ska vara en plats dit man gärna bjuderKöpingen ska vara en plats dit man gärna bjuder
vänner och bekanta för att med stolthet visa uppvänner och bekanta för att med stolthet visa upp
vår kommun.vår kommun.

Att entusiasmera spelare, medlemmar,Att entusiasmera spelare, medlemmar,
supporters och partners är viktigt för attsupporters och partners är viktigt för att
tillsammans uppfylla våra mål. Gemensamt kan vitillsammans uppfylla våra mål. Gemensamt kan vi
skapa motivation, sammanhållning ochskapa motivation, sammanhållning och
engagemang för att vinna framgång både på ochengagemang för att vinna framgång både på och
utanför isen. Som partners ger ni oss möjlighetutanför isen. Som partners ger ni oss möjlighet
att fortsätta utvecklas.att fortsätta utvecklas.

Vi ska minnas vår historia, fokusera på att leva iVi ska minnas vår historia, fokusera på att leva i
nuet, allt för att imponera i framtiden.nuet, allt för att imponera i framtiden.

TACK FÖR ATT NI ÄR MED OSS!TACK FÖR ATT NI ÄR MED OSS!



VI ÄLSKER VI ÄLSKER KNATTEBANDY!KNATTEBANDY!
Vi vill utveckla oss själva, tillsammans med aktiva,Vi vill utveckla oss själva, tillsammans med aktiva,
supportrar, funktionärer och partners.supportrar, funktionärer och partners.

Att kostnadsfritt erbjuda "Bandy för alla barn" så att våraAtt kostnadsfritt erbjuda "Bandy för alla barn" så att våra
yngsta tjejer och killar får chansen att åka skridskor göryngsta tjejer och killar får chansen att åka skridskor gör
att vår "Knattebandy" växer i antal. Det ger ossatt vår "Knattebandy" växer i antal. Det ger oss
förutsättningen att bli en självförsörjandeförutsättningen att bli en självförsörjande
lokalproducerad bandyklubb.lokalproducerad bandyklubb.

Vi utbildar kontinuerligt våra ledare på hemmaplan, alltVi utbildar kontinuerligt våra ledare på hemmaplan, allt
för att säkerställa att våra ledare på bästa sätt skaför att säkerställa att våra ledare på bästa sätt ska
kunna hjälpa våra knattespelare, både på och i livetkunna hjälpa våra knattespelare, både på och i livet
utanför bandyplanen.utanför bandyplanen.

Målet är att skapa livslånga LBK:are, alla kommer inte bliMålet är att skapa livslånga LBK:are, alla kommer inte bli
framtidens landslagsspelare. Men genom att utbildaframtidens landslagsspelare. Men genom att utbilda
ledare, ge dom de rätta verktygen för att våra aktiva skaledare, ge dom de rätta verktygen för att våra aktiva ska
känna att deras tid som knatte- och ungdomsspelare ikänna att deras tid som knatte- och ungdomsspelare i
Ljusdals BK vara något man med glädje vill se tillbaka på.Ljusdals BK vara något man med glädje vill se tillbaka på.
Det ska göra att man med glädje vill hjälpa LBK iDet ska göra att man med glädje vill hjälpa LBK i
framtiden, som spelare, ledare, funktionär, medlem ellerframtiden, som spelare, ledare, funktionär, medlem eller
partner.partner.



KNATTESPELARE BLIR ÄLDREKNATTESPELARE BLIR ÄLDRE
I andra änden av ungdomsbandyn sjösatteI andra änden av ungdomsbandyn sjösatte
vi 2015 projektet TEAM 2020, som i kortavi 2015 projektet TEAM 2020, som i korta
drag kom till för att vi ville ge våra egnadrag kom till för att vi ville ge våra egna
ungdomar chansen att på hemmaplanungdomar chansen att på hemmaplan
utvecklas som bandyspelare ochutvecklas som bandyspelare och
människor.människor.

Det är ett tätt samarbete med kommun,Det är ett tätt samarbete med kommun,
skolor och bandygymnasiet för att kunnaskolor och bandygymnasiet för att kunna
delta med ungdomslag i seriespel i de äldredelta med ungdomslag i seriespel i de äldre
åldersgrupperna. Till vår hjälp i att varaåldersgrupperna. Till vår hjälp i att vara
ansvarstagande för spelarnas civilaansvarstagande för spelarnas civila
utvecklingutveckling har det lokala näringslivet tagit har det lokala näringslivet tagit
emot LBK-ungdomar på besök för att visaemot LBK-ungdomar på besök för att visa
upp sina företag, allt för att visa vilkaupp sina företag, allt för att visa vilka
möjligheter det finns till olika jobb imöjligheter det finns till olika jobb i  
Ljusdal efter skolan. Vissa av spelarna harLjusdal efter skolan. Vissa av spelarna har
även varit ute på trainee-tjänster underäven varit ute på trainee-tjänster under
skolschemat, allt för att få ett försprång ut iskolschemat, allt för att få ett försprång ut i
arbetslivet.arbetslivet.

Klubben har varit behjälplig till att visa vilkaKlubben har varit behjälplig till att visa vilka
möjligheter det finns att studera vidaremöjligheter det finns att studera vidare
efter gymnasietiden. Det här har iefter gymnasietiden. Det här har i
förlängningen lett till att vi nu kan ställaförlängningen lett till att vi nu kan ställa
vårt unga LBK-lag på benen i åretsvårt unga LBK-lag på benen i årets
seriespel.seriespel.



A-LAGET A-LAGET SÄSONGEN 22/23SÄSONGEN 22/23
Inför säsongen 22/23 går vi in iInför säsongen 22/23 går vi in i
Bandyallsvenskan med en ung A-lagstrupp somBandyallsvenskan med en ung A-lagstrupp som
till stor del har Ljusdals Bandyklubb somtill stor del har Ljusdals Bandyklubb som
moderförening. Det här är fortfarande ändåmoderförening. Det här är fortfarande ändå
bara en början. Arbetet som görs i våra yngrebara en början. Arbetet som görs i våra yngre
led ska vara en garanti för att vi i framtiden skaled ska vara en garanti för att vi i framtiden ska
vara stolta över vår vara stolta över vår självförsörjande ochsjälvförsörjande och
lokalproducerade bandyklubb.lokalproducerade bandyklubb.

För oss är det viktigt att stå för en positivFör oss är det viktigt att stå för en positiv
bandy som ska vara rolig att se på från läktarenbandy som ska vara rolig att se på från läktaren
som även ger framgångar på planen.som även ger framgångar på planen.
Många av de unga killarna som nu spelar i vårtMånga av de unga killarna som nu spelar i vårt
A-lag är uppväxta med en bandy som innehållerA-lag är uppväxta med en bandy som innehåller
mycket skridskoåkning och hög fart. Det ärmycket skridskoåkning och hög fart. Det är
något vi vill ska vara genomgående i hela vårnågot vi vill ska vara genomgående i hela vår
organisation, det ska vara ett LBK:iskt sätt attorganisation, det ska vara ett LBK:iskt sätt att
spela bandy på.spela bandy på.

Att upplevas som Att upplevas som EntusiasmerandeEntusiasmerande, , EffektfullaEffektfulla
och och EffektivaEffektiva är något vi jobbar mycket med, är något vi jobbar mycket med,
allt för att inspirera laget att varje dag kommaallt för att inspirera laget att varje dag komma
till träning och match med målet att utvecklastill träning och match med målet att utvecklas
och vinna matcher.och vinna matcher.
Med Med Ex3Ex3 vill vi dessutom kunna erbjuda publik, vill vi dessutom kunna erbjuda publik,
partners och supporters på upplevelser sompartners och supporters på upplevelser som
berör när det är hemmamatch på Idrottsparken.berör när det är hemmamatch på Idrottsparken.  
  



FÖRYNGRINGFÖRYNGRING
- ”Utbildning i olika steg i olika åldrar för våra ledare- ”Utbildning i olika steg i olika åldrar för våra ledare
- Tydlig information om/av LBK´s ungdomsverksamhet som ska- Tydlig information om/av LBK´s ungdomsverksamhet som ska    
  möjliggöra en större rekrytering av ungdomar till klubben, exvismöjliggöra en större rekrytering av ungdomar till klubben, exvis                
Skridskoskola - Bandy för alla barn, samt rekrytering tillSkridskoskola - Bandy för alla barn, samt rekrytering till
Bandygymnasiet/LBK.Bandygymnasiet/LBK.
- Fasta tider och större tillgänglighet till is för allmänhet och- Fasta tider och större tillgänglighet till is för allmänhet och
ungdomar.ungdomar.
- Satsning på egna spelare.- Satsning på egna spelare.
- A-lagsspelare synliga för ungdomarna.- A-lagsspelare synliga för ungdomarna.
- Information/bandyprojekt i skolor, fritids.- Information/bandyprojekt i skolor, fritids.

- Gemensamma aktiviteter (partners, medlemmar, funktionärer).- Gemensamma aktiviteter (partners, medlemmar, funktionärer).
- Matchaktiviteter.- Matchaktiviteter.
- Byggande av - Byggande av Gemensamma Affärsdrivande Nätverk.Gemensamma Affärsdrivande Nätverk.
- Gemensamhetsfaktorer partners/medlemmar.- Gemensamhetsfaktorer partners/medlemmar.
- Varumärkesutveckling av ”LBK”.- Varumärkesutveckling av ”LBK”.

DELAKTIGHETDELAKTIGHET

FRAMTIDFRAMTID
”BANDY SKA VARA LJUSDALS FRÄMSTA VARUMÄRKE””BANDY SKA VARA LJUSDALS FRÄMSTA VARUMÄRKE”
- - Skapa mervärden som bidrar till att en modern och hållbar arenaSkapa mervärden som bidrar till att en modern och hållbar arena
byggs, som ger möjligheter till att bedriva verksamhet på högstabyggs, som ger möjligheter till att bedriva verksamhet på högsta
nivå.nivå.  
- - Skapa fördelar för näringslivet lokalt och regionalt.Skapa fördelar för näringslivet lokalt och regionalt.
- - Ljusdals Bandyklubb ska vara ett föredöme i sitt ungdomsarbeteLjusdals Bandyklubb ska vara ett föredöme i sitt ungdomsarbete
som ska bidra till en positiv fritidssysselsättning för regionenssom ska bidra till en positiv fritidssysselsättning för regionens
ungdomar.ungdomar.
- - Ljusdals Bandyklubb ska skapa en framtidstro och ettLjusdals Bandyklubb ska skapa en framtidstro och ett
gemensamhetsvärde.gemensamhetsvärde.
- - LBK ska ha en stabil och välordnad verksamhet som ger klubbenLBK ska ha en stabil och välordnad verksamhet som ger klubben
sportsliga framgångar i elitserien.sportsliga framgångar i elitserien.



GLÄDJEGLÄDJE
- Vår glädje skapar driv och handlingskraft och fyller oss med passion,- Vår glädje skapar driv och handlingskraft och fyller oss med passion,
engagemang och energi.engagemang och energi.
- Vi vågar välja glädje i motgång såväl som i medgång.- Vi vågar välja glädje i motgång såväl som i medgång.
- Vi tränar på att vara glada, för glädjen smittar och vi stärker varandra.- Vi tränar på att vara glada, för glädjen smittar och vi stärker varandra.
- Med glädje hjälper vi på så sätt varandra att fortlöpande bli bättre och- Med glädje hjälper vi på så sätt varandra att fortlöpande bli bättre och
därigenom växa som människor.därigenom växa som människor.
- Glädjen är vår starka motor som gör oss trygga och modiga och skapar en- Glädjen är vår starka motor som gör oss trygga och modiga och skapar en
miljö där vi brinner för det vi gör.miljö där vi brinner för det vi gör.
- Vi gör ett medvetet val att vara glädjeförebilder på alla plan vilket naturligt- Vi gör ett medvetet val att vara glädjeförebilder på alla plan vilket naturligt
attraherar fler människor.attraherar fler människor.
- Vi värnar om glädjen och förstår att det är vars och ens medvetna val att- Vi värnar om glädjen och förstår att det är vars och ens medvetna val att
stanna kvar i glädjen.stanna kvar i glädjen.

- Vi har ett ödmjukt förhållningssätt till oss själva och vår omvärld.- Vi har ett ödmjukt förhållningssätt till oss själva och vår omvärld.
- Vi tar ingenting för givet vilket gör oss lyhörda, öppna och förändringsbenägna.- Vi tar ingenting för givet vilket gör oss lyhörda, öppna och förändringsbenägna.
- Vi ser vår ödmjukhet som avgörande för att lära, utvecklas och visa respekt för- Vi ser vår ödmjukhet som avgörande för att lära, utvecklas och visa respekt för
varandra.varandra.
- Vi förstår värdet av att vara ödmjuka inför både våra styrkor och våra svagheter.- Vi förstår värdet av att vara ödmjuka inför både våra styrkor och våra svagheter.
- Vi agerar respektfullt och stödjande i de situationer vi har möjlighet att påverka.- Vi agerar respektfullt och stödjande i de situationer vi har möjlighet att påverka.
- Vi har modet att vara tydliga och ärliga med ett stort gulgrönt hjärta.- Vi har modet att vara tydliga och ärliga med ett stort gulgrönt hjärta.
- Ödmjukheten skapar den tillit som bidrar till känslan av välkomnande värdskap där- Ödmjukheten skapar den tillit som bidrar till känslan av välkomnande värdskap där
vi visar att vi bryr oss.vi visar att vi bryr oss.

ÖDMJUKHETÖDMJUKHET

STOLTHETSTOLTHET
- Vår stolthet är den urkraft som ger oss tro på framtiden och stärker varje individ- Vår stolthet är den urkraft som ger oss tro på framtiden och stärker varje individ
och vårt klubbmärke.och vårt klubbmärke.
- Vi förvaltar och förädlar med stolthet vår tradition, vårt fina historiska arv.- Vi förvaltar och förädlar med stolthet vår tradition, vårt fina historiska arv.
- Vi har en tillhörighet där vi står upp för och alltid sätter hela föreningen i första- Vi har en tillhörighet där vi står upp för och alltid sätter hela föreningen i första
rummet.rummet.
- Vi förstår att föreningen som helhet alltid är större än dess delar.- Vi förstår att föreningen som helhet alltid är större än dess delar.
- Genom vår stolthet visar vi tydligt vad vi gör i föreningen och vad vi vill.- Genom vår stolthet visar vi tydligt vad vi gör i föreningen och vad vi vill.
- Vår stolthet attraherar allt fler till föreningen, då vi utstrålar att vi lever som vi lär.- Vår stolthet attraherar allt fler till föreningen, då vi utstrålar att vi lever som vi lär.
- Stoltheten skapar en värme och ett engagemang som är till gagn för hela bygden.- Stoltheten skapar en värme och ett engagemang som är till gagn för hela bygden.





LBK MatchvärdLBK Matchvärd
**Exklusiv tillgång till Sponsorlounge för 15 pers, tränarsnack, mat & dryckExklusiv tillgång till Sponsorlounge för 15 pers, tränarsnack, mat & dryck
(alkoholfritt), rätt till exponering & produktvisning på arenan, ev gästpratare(alkoholfritt), rätt till exponering & produktvisning på arenan, ev gästpratare
mm.mm.
*Sitt inomhus & se bandy i vår Sponsorloge.*Sitt inomhus & se bandy i vår Sponsorloge.
*Högtalarreklam Matchvärd - Presentation av företaget.*Högtalarreklam Matchvärd - Presentation av företaget.
*Utser & skänker pris till Matchens lirare i bägge lagen.*Utser & skänker pris till Matchens lirare i bägge lagen.
*Exponering i Matchprogram, Matchannonser (tryckta medier sociala medier*Exponering i Matchprogram, Matchannonser (tryckta medier sociala medier  
ochoch    hemsida).hemsida).
*Öl- & vinservering (kostnad tillkommer).*Öl- & vinservering (kostnad tillkommer).
Pris : 15 000krPris : 15 000kr

            
LBK MatchgästLBK Matchgäst
*I samråd med Matchpartner*I samråd med Matchpartner
& LBK ha tillgång till eventyta& LBK ha tillgång till eventyta
(utgångspunkt 5x5m på(utgångspunkt 5x5m på
Idrottsparken under match.Idrottsparken under match.
*Högtalarreklam Matchgäst.*Högtalarreklam Matchgäst.
*Exponering i Matchprogram.*Exponering i Matchprogram.
Pris : OffertPris : Offert

MATCHDAG PÅMATCHDAG PÅ
IDROTTSPARKENIDROTTSPARKEN
Upplev vår entusiasm och låt den berör erUpplev vår entusiasm och låt den berör er
och era kunder på närhålloch era kunder på närhåll  

*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa pris.*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa pris.  
Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.  



MATCHDAG PÅMATCHDAG PÅ
IDROTTSPARKENIDROTTSPARKEN
Exponering hemma i vår egen borg, enkeltExponering hemma i vår egen borg, enkelt
sätt att alltid nå ut med ert företag på arenansätt att alltid nå ut med ert företag på arenan

*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa priser.*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa priser.  
Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.  

EntrépartnerEntrépartner
Bjud barn & ungdomar på entré till alla säsongens hemmamatcher, ett initiativBjud barn & ungdomar på entré till alla säsongens hemmamatcher, ett initiativ
som ger en oerhört positiv association samt bred exponering.som ger en oerhört positiv association samt bred exponering.  
*Exponering i Matchprogram, samt Matchannonser.*Exponering i Matchprogram, samt Matchannonser.
*Exponering "Frivillig entrè" budskap på Idrottsparken.*Exponering "Frivillig entrè" budskap på Idrottsparken.
Pris- hela säsongen: 60 000krPris- hela säsongen: 60 000kr

Presentera LBK:s hörnor : Presentera LBK:s hörnor : Ljudjingel med ertLjudjingel med ert
företagsnamn inför LBK hörnor. Ca var 3:e hörnaföretagsnamn inför LBK hörnor. Ca var 3:e hörna  
Pris- hela säsongen : 15 000krPris- hela säsongen : 15 000kr

BollsponsorBollsponsor : : Sponsra matchbollarna. Ert företagsnamn Sponsra matchbollarna. Ert företagsnamn
presenteras i Matchprogram, Matchannons samt presenteras ipresenteras i Matchprogram, Matchannons samt presenteras i
högtalarnahögtalarna  
Pris-Pris-    hela säsongen : 30 000kr / Var tredje match 12 000krhela säsongen : 30 000kr / Var tredje match 12 000kr  

  

Ljudjingel : Ljudjingel : Ljudjingel med ert budskap spelasLjudjingel med ert budskap spelas
inför match & i halvtid.inför match & i halvtid.
Pris- hela säsongen : 7 000krPris- hela säsongen : 7 000kr

  

KlubbsponsorKlubbsponsor :  : Sponsra matchklubborna.Sponsra matchklubborna.  
Ert företagsnamn presenteras i Matchprogram,Ert företagsnamn presenteras i Matchprogram,  
Matchannons samt presenteras i högtalarnaMatchannons samt presenteras i högtalarna  
Pris- hela säsongen : 30 000krPris- hela säsongen : 30 000kr    
Var tredje match 12 000krVar tredje match 12 000kr

Presentera Publiksiffran : Presentera Publiksiffran : Speakertext medSpeakertext med
ert företagsnamn när publiksiffran presenterasert företagsnamn när publiksiffran presenteras
Pris- hela säsongen : 5 000krPris- hela säsongen : 5 000kr



Exponeringsmöjligheter - skyltarExponeringsmöjligheter - skyltar
Huvudläktarens läktarfack 1x6m, ”LBK Legends”.Huvudläktarens läktarfack 1x6m, ”LBK Legends”.                          - 25 000kr- 25 000kr
Huvudläktarens långsida/Kortsida 1x6m (TV-sida) .Huvudläktarens långsida/Kortsida 1x6m (TV-sida) .                  - 20 000kr- 20 000kr
Kortsida Resultattavlan översta raden 1x5m (TV-sida).Kortsida Resultattavlan översta raden 1x5m (TV-sida).      - 17 500kr- 17 500kr
Kortsida Bergsgatan översta raden 1x4m (TV-sida).Kortsida Bergsgatan översta raden 1x4m (TV-sida).                  - 15 000kr- 15 000kr
Södra långsidan, 1x2m.Södra långsidan, 1x2m.                                                                                                                      - 10 000kr- 10 000kr  

                

IDROTTSPARKENIDROTTSPARKEN
Exponering hemma i vår egen borg, enkeltExponering hemma i vår egen borg, enkelt
sätt att alltid nå ut med ert företag på arenansätt att alltid nå ut med ert företag på arenan

  *Tillverkningskostnader tillkommer på dessa priser.*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa priser.  
Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.  

Fler möjligheter till exponering på arenanFler möjligheter till exponering på arenan
Sekretariat / Utvisningsbås : Sekretariat / Utvisningsbås : Mittlinjen,Mittlinjen,
motsatt sida från avbytarbåsenmotsatt sida från avbytarbåsen
Pris : OffertPris : Offert
Ismaskin : Ismaskin : Exponering på ismaskinernaExponering på ismaskinerna
Pris : OffertPris : Offert

  
Entréskylt : Entréskylt : Exponering som syns frånExponering som syns från
Bjuråkersvägen samt inne på arenanBjuråkersvägen samt inne på arenan
Pris : OffertPris : Offert

  Sargreklam : Sargreklam : Reklam på sargen närmast isen,Reklam på sargen närmast isen,
båda långsidorna, Storlek 15cm x totalt ca 200båda långsidorna, Storlek 15cm x totalt ca 200
metermeter
Pris : OffertPris : Offert  



MATCHDRÄKTMATCHDRÄKT
(Erbjuds i första hand Huvud, Officiella och Guldpartners)(Erbjuds i första hand Huvud, Officiella och Guldpartners)  
Bli starkt förknippad med LBK, genomBli starkt förknippad med LBK, genom
exponering lokalt och nationelltexponering lokalt och nationellt  

För er som vill exponeras på bästaFör er som vill exponeras på bästa
möjliga sätt nationellt och lokalt!möjliga sätt nationellt och lokalt!
Ni kommer att synas frekvent underNi kommer att synas frekvent under
hela säsongen i våra egna kanalerhela säsongen i våra egna kanaler
samt dagspress, digitala medier ochsamt dagspress, digitala medier och
sändningar.sändningar.

- Matchtröjor- Matchtröjor
- Matchbyxor- Matchbyxor
- Matchstrumpor- Matchstrumpor  
- Hjälmar (Sidorna)- Hjälmar (Sidorna)
- Halskydd- Halskydd
- Klubbor- Klubbor

EXPONERINGSMÖJLIGHETEREXPONERINGSMÖJLIGHETER

PPris :ris :
OffertOffert
(Tillverkningskostnader samt(Tillverkningskostnader samt
Reklamskatt 6,9% tillkommer)Reklamskatt 6,9% tillkommer)



LEDARELEDARE
Runt en bandymatch är det ofta ledareRunt en bandymatch är det ofta ledare
hamnar i fokus, vill ert företag synas på vårahamnar i fokus, vill ert företag synas på våra
ledare i vinter?ledare i vinter?

LedardressarLedardressar - Er logo på våra - Er logo på våra
ledares ryggarledares ryggar
Pris Pris : 20 000kr: 20 000kr

Ledarmössor Ledarmössor - Er logo på våra- Er logo på våra
ledares huvudledares huvud  
Pris Pris : 10 000kr: 10 000kr

PolotröjorPolotröjor : - Er logo på halsen till : - Er logo på halsen till
våra ledarevåra ledare  
Pris : Pris : 5 000kr5 000kr

Våra ledare är alltid i blickfånget näraVåra ledare är alltid i blickfånget nära
laget.laget.    Dom finns alltid vid sargkantenDom finns alltid vid sargkanten
under spelet. under spelet. Det är också dom somDet är också dom som
ofta blir ofta blir intervjuad i samband med våraintervjuad i samband med våra
matcher, filmade / fotograferade imatcher, filmade / fotograferade i
media osv...media osv...  

EXPONERINGSMÖJLIGHETEREXPONERINGSMÖJLIGHETER

*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa priser.*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa priser.  
Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.  



SPELARPARTNERSPELARPARTNER
Bli personligpartner till just er / eraBli personligpartner till just er / era
favoritspelare i LBK hela säsongenfavoritspelare i LBK hela säsongen
Som spelarpartner har ni som företagSom spelarpartner har ni som företag
möjligheten att synas tillsammansmöjligheten att synas tillsammans
med era favoriter hela säsongenmed era favoriter hela säsongen
21/22. Det är ett väldigt priseffektivt21/22. Det är ett väldigt priseffektivt
sätt att synas där det händer undersätt att synas där det händer under
och intill våra matcheroch intill våra matcher

- Spelarens hjälm : Logotyp i pannan- Spelarens hjälm : Logotyp i pannan
- Hemsida : Logotyp i spelarpresentation- Hemsida : Logotyp i spelarpresentation
- Intervjuexponering : Här kan ni som- Intervjuexponering : Här kan ni som
spelarpartner välja att klä er spelare i texspelarpartner välja att klä er spelare i tex  
er mössa eller keps efter matchener mössa eller keps efter matchen
- - Nyhet Nyhet - Spelarpartner Rollup.- Spelarpartner Rollup.  
Kostnad tillkommer, 2 000kr + moms.Kostnad tillkommer, 2 000kr + moms.

EXPONERINGSRÄTTIGHETEREXPONERINGSRÄTTIGHETER

PRIS :PRIS :
5 000kr5 000kr
*TILLVERKNINGSKOSTNADER TILLKOMMER PÅ*TILLVERKNINGSKOSTNADER TILLKOMMER PÅ
DESSA PRISER.DESSA PRISER.   
DESSA PRISER GÄLLER FRISTÅENDE FRÅNDESSA PRISER GÄLLER FRISTÅENDE FRÅN
SAMARBETSAVTAL.SAMARBETSAVTAL.   



LBK PARTNERLBK PARTNER  
- - Exponering som "Partner" på LBKs hemsida, namn och länk.Exponering som "Partner" på LBKs hemsida, namn och länk.
- - Informationsutskick via e-post.Informationsutskick via e-post.  
- - Inbjudan till partneraktiviteter.Inbjudan till partneraktiviteter.  
Pris : 5 000krPris : 5 000kr  

  

Partnertavla, IP, med företagets namn.Partnertavla, IP, med företagets namn.
LBKs hemsida, med företagets namn ochLBKs hemsida, med företagets namn och
länk.länk.
Matchprogram med företagets namn.Matchprogram med företagets namn.

LBK GRUNDLBK GRUND  
--  Exponering som ”Grundpartner” på/i:Exponering som ”Grundpartner” på/i:

- - Informationsutskick via e-post.Informationsutskick via e-post.  
- - Inbjudan till Partneraktiviteter.Inbjudan till Partneraktiviteter.
- - Fritt inträde för en person under säsongensFritt inträde för en person under säsongens
seriespel.seriespel.
Pris : 10 000krPris : 10 000kr

Partnertavla, IP, med företagets namn.Partnertavla, IP, med företagets namn.
LBKs hemsida, med företagets namn och länk.LBKs hemsida, med företagets namn och länk.
Matchprogram med företagets namn.Matchprogram med företagets namn.

LBK BRONSLBK BRONS  
- - Exponering som ”Bronspartner” på/i:Exponering som ”Bronspartner” på/i:

- - Informationsutskick via e-post.Informationsutskick via e-post.
- - Inbjudan till Partneraktiviteter.Inbjudan till Partneraktiviteter.
- - Arenareklam 1x2m Södra läktaren.Arenareklam 1x2m Södra läktaren.  
- - Fritt inträde för två personer under säsongensFritt inträde för två personer under säsongens
seriespel.seriespel.  
- - Matchbollar (en match inkl högtalarreklam).Matchbollar (en match inkl högtalarreklam).
Pris : 15 000krPris : 15 000kr

PARTNERAVTALPARTNERAVTAL
Vi har olika partner nivåer så att detVi har olika partner nivåer så att det
ska passa just ert företag.ska passa just ert företag.



HUVUDPARTNERHUVUDPARTNER                - PRIS : - PRIS : OFFERTOFFERT
OFFICIELL PARTNER - PRIS : OFFICIELL PARTNER - PRIS : OFFERTOFFERT

*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa pris.*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa pris.  

Partnertavla, IP, med företagets namn.Partnertavla, IP, med företagets namn.
LBKs hemsida, med företagets logotyp och länk på startsidan.LBKs hemsida, med företagets logotyp och länk på startsidan.
Matchprogram med företagets logotyp.Matchprogram med företagets logotyp.

SILVERPARTNERSILVERPARTNER
Exponering som ”Silverpartner” på/i:Exponering som ”Silverpartner” på/i:

- - Informationsutskick via e-post/inbjudan till Partneraktiviteter.Informationsutskick via e-post/inbjudan till Partneraktiviteter.
- - Arenareklam 1x6m kortsida alt läktarfack/huvudläktare (TV-sida).Arenareklam 1x6m kortsida alt läktarfack/huvudläktare (TV-sida).
- - Fritt inträde för tre personer under säsongens seriespel.Fritt inträde för tre personer under säsongens seriespel.
- - Matchklubbor (en match inkl högtalarreklam).Matchklubbor (en match inkl högtalarreklam).
Pris : 30 000krPris : 30 000kr

Partnertavla, IP, med företagets namn.Partnertavla, IP, med företagets namn.
LBKs hemsida, med företagets logotyp och länk på startsidan.LBKs hemsida, med företagets logotyp och länk på startsidan.
Matchprogram med företagets logotyp.Matchprogram med företagets logotyp.

GULDPARTNERGULDPARTNER  
Exponering som ”Guldpartner” på/i:Exponering som ”Guldpartner” på/i:

- - Informationsutskick via e-post/inbjudan till Partneraktiviteter.Informationsutskick via e-post/inbjudan till Partneraktiviteter.
- - Arenareklam 1x6m kortsida alt huvudläktare (TV-sida).Arenareklam 1x6m kortsida alt huvudläktare (TV-sida).
- - Fritt inträde för fyra personer under säsongens seriespel.Fritt inträde för fyra personer under säsongens seriespel.  
- - Efter samråd med LBK disponera tränare och spelare vid ett kundarrangemang.Efter samråd med LBK disponera tränare och spelare vid ett kundarrangemang.
- - Rätt att använda LBK-logotyp och -bilder (tex spelare),Rätt att använda LBK-logotyp och -bilder (tex spelare),  
samtsamt    tillgång till exklusiv LBK Guldpartner-logotyp, i egen marknadsföring.tillgång till exklusiv LBK Guldpartner-logotyp, i egen marknadsföring.
- - Inlägg/presentation av företaget på LBK Facebook (ca 4500 följare), LBKInlägg/presentation av företaget på LBK Facebook (ca 4500 följare), LBK
LinkedIn och/eller hemsida (ca 300000 besökare/år).LinkedIn och/eller hemsida (ca 300000 besökare/år).
Pris : 50 000krPris : 50 000kr



SÄNDNINGSPARTNERSÄNDNINGSPARTNER
Förra säsongens web-sändningar lockadeFörra säsongens web-sändningar lockade  
i snitt ca 1000 personer/matchi snitt ca 1000 personer/match

*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa pris.*Tillverkningskostnader tillkommer på dessa pris.  
Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.Dessa priser gäller fristående från Samarbetsavtal.  

Sändningen presenteras avSändningen presenteras av
Inför sändning kan er logo visa att ert företagInför sändning kan er logo visa att ert företag
presenterar dagens match.presenterar dagens match.
Ni kommer även finns med i höjdpunktspaketet frånNi kommer även finns med i höjdpunktspaketet från
matchenmatchen  
Pris : 1 500kr / matchPris : 1 500kr / match

Insvep partnerInsvep partner
Perfekt för er som tex har en webshop, där vi kanPerfekt för er som tex har en webshop, där vi kan
producera en banner med budskap till tittarna som driverproducera en banner med budskap till tittarna som driver
trafik och kunder till er sajttrafik och kunder till er sajt
Pris : 3 000 kr / match / 4 visningarPris : 3 000 kr / match / 4 visningar

  

HalvtidspartnerHalvtidspartner  
Vill ni att 10 minuter av sändningen skaVill ni att 10 minuter av sändningen ska
handla om er?handla om er?
Då är detta rätt produkt för er, niDå är detta rätt produkt för er, ni  
sätter ihop en film om ert företagsätter ihop en film om ert företag  
eller budskap ni vill lyfta såeller budskap ni vill lyfta så  
sänder vi den mellansänder vi den mellan  
matchens båda halvlekarmatchens båda halvlekar
Pris- 5 000 kr / matchPris- 5 000 kr / match



MEDLEMSMEDLEMSPARTNERPARTNER
AnnonseraAnnonsera    direkt till våra medlemmardirekt till våra medlemmar
i vår medlems-appi vår medlems-app    från alwize.comfrån alwize.com
Inför säsongen 20/21 tog vi ett steg inInför säsongen 20/21 tog vi ett steg in
i den digitala världen med våri den digitala världen med vår
medlems-app. Nu kan kan vi ge ermedlems-app. Nu kan kan vi ge er
chansen att nå våra medlemmarchansen att nå våra medlemmar
direkt med erbjudanden viadirekt med erbjudanden via
pushnotiser.pushnotiser.

- Nå ut med erbjudande direkt till våra- Nå ut med erbjudande direkt till våra  
  medlemmar.medlemmar.
- Använd medlems-appen för att berätta- Använd medlems-appen för att berätta
om ert företag.om ert företag.
- Annonsera genom att använda rörlig film- Annonsera genom att använda rörlig film
eller vanlig bild samt texteller vanlig bild samt text
- Länka våra medlemmar- Länka våra medlemmar    direkt till erdirekt till er
- Ert erbjudande visas 2 gånger i vår app- Ert erbjudande visas 2 gånger i vår app

EXPONERINGSMÖJLIGHETEREXPONERINGSMÖJLIGHETER

PRIS :PRIS :
1 5001 500krkr
*TILLVERKNINGSKOSTNADER*TILLVERKNINGSKOSTNADER
TILLKOMMER PÅ DESSA PRISER.TILLKOMMER PÅ DESSA PRISER.   
DESSA PRISER GÄLLER FRISTÅENDEDESSA PRISER GÄLLER FRISTÅENDE
FRÅN SAMARBETSAVTAL.FRÅN SAMARBETSAVTAL.   



KNATTECUPENKNATTECUPEN
PARTNERPARTNER
Nu fyller vi snöhögarna igen!Nu fyller vi snöhögarna igen!

Det är många som genom årenDet är många som genom åren
stått uppradade i snöhögen på IPstått uppradade i snöhögen på IP
under KNATTECUPEN. Vår högstaunder KNATTECUPEN. Vår högsta
prioritet nu är att locka fler attprioritet nu är att locka fler att
börja åka skridskor och spelabörja åka skridskor och spela
bandy. Som KNATTECUPEN-bandy. Som KNATTECUPEN-
Partner hjälper ni oss ytterligarePartner hjälper ni oss ytterligare
att fortsätta utveckla ochatt fortsätta utveckla och
möjliggöra Knattebandyn för allamöjliggöra Knattebandyn för alla
barn!barn!    

- KNATTECUPEN-skölden att använda i egen marknadsföring- KNATTECUPEN-skölden att använda i egen marknadsföring    
- KNATTECUPEN-bevis att sätta väggen- KNATTECUPEN-bevis att sätta väggen
- Ett utskick i LBK-appen- Ett utskick i LBK-appen  

PRIS :5PRIS :5 000 000KRKR  
ELLER 2 500KR SOM PARTNERELLER 2 500KR SOM PARTNER



Sedan sommaren 2019 har LBKSedan sommaren 2019 har LBK
arrenderat Cuo´s Veranda iarrenderat Cuo´s Veranda i
Ljusdals Folkpark av LjusdalsLjusdals Folkpark av Ljusdals
Kommun. Där personalen bestårKommun. Där personalen består
av sommarjobbande ungaav sommarjobbande unga  
  spelare från bandyklubben. Attspelare från bandyklubben. Att
LBK kan erbjuda våra ungdomarLBK kan erbjuda våra ungdomar
chansen till ett sommarjobb är vichansen till ett sommarjobb är vi
mycket glada över, där vi kanmycket glada över, där vi kan
erbjuda ytterligare möjlighet förerbjuda ytterligare möjlighet för
spelares social etablering ochspelares social etablering och
ansvarstagande föransvarstagande för
ungdomarnas civila etablering.ungdomarnas civila etablering.

Vad är Personal-Skoj i Ljusdals Folkpark?Vad är Personal-Skoj i Ljusdals Folkpark?
- Femkamp/Mångkamp i trevlig och anrik miljö.- Femkamp/Mångkamp i trevlig och anrik miljö.  
- Tävla i grenar som tex Minigolf, Pilkastning, Boule, Kubb, Olika- Tävla i grenar som tex Minigolf, Pilkastning, Boule, Kubb, Olika
slags kastlekar, Tipsrunda, Frågesport mmslags kastlekar, Tipsrunda, Frågesport mm
- Möjlighet till fika finns också.- Möjlighet till fika finns också.  

PERSONAL-SKOJPERSONAL-SKOJ
I LJUSDALS FOLKPARKI LJUSDALS FOLKPARK

PRIS :100PRIS :100KR/PERSONKR/PERSON
(MINST ANTAL PERSONER 8ST)(MINST ANTAL PERSONER 8ST)

KONTAKTA OSS GÄRNA SÅ BERTÄTTAR VI MERKONTAKTA OSS GÄRNA SÅ BERTÄTTAR VI MER
CURT OLOF WENNBERG / 070 370 05 37CURT OLOF WENNBERG / 070 370 05 37
JONAS SVENSSON - 070 / 690 23 58JONAS SVENSSON - 070 / 690 23 58



Grundat 1943
Hemmaarena : Idrottsparken

SM-guld 1975
Plats 11 i maratontabellen

Skapare av World Cup i bandy

Kontakta Thomas på
marknad@ljusdalbandy.se

070-396 99 41
eller

Jonas
event@ljusdalbandy.se

070-690 23 58


